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1.1 O que é um Portfólio na verdade? 

 

           O portfólio consiste num instrumento pedagógico de empregabilidade, 

em que as pessoas não só colecionam um conjunto de documentação que seja 

revelador das suas competências e de aspectos que possam constituir bons 

incentivos à sua empregabilidade, como podem ainda, inserir as suas “Histórias 

de vida”. O portfólio de um aluno é, no fundo, uma pasta ou um dossiê 

contendo elementos significativos do trabalho que ele realizou na disciplina ao 

longo de um ano letivo ou mesmo de um ciclo.  

          Nesse instrumento que começa a ser confeccionado, deverá conter 

meus principais trabalhos, incluindo relatórios, explorações e pesquisa em que 

estive em grupo ou sozinho, dinâmicas, vivências das aulas ou da aplicação do 

aprendizado em minhas práticas de arte etc. Esses elementos devem estar em 

sua maioria, acompanhados dos comentários que o professor e o próprio aluno 

foram fazendo a propósito das diversas atividades realizadas e também de 

fotos. Nesses escritos deverei refletir globalmente o percurso do Curso de Pós 

Graduação em Arte- Educação e Cultura Popular, não se limitando apenas aos 

1. Apresentação. 
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aspectos cognitivos do meu trabalho, mas incidindo igualmente nos aspectos 

de natureza afetiva.  

        Este trabalho está divido em fases que facilitaram o seu entendimento: 

1.1 Apresentação 

1.2 Desenvolvimento 

1.3 Considerações finais 

1.4 Referências bibliográficas. 

 

Escolhi segundo orientação, falar do meu curso de Pós Graduação e de 

aproximadamente 1 ano e meio de aprendizagem por temáticas: 

 

1. Arte 

2. Arte- Educação 

3. Cultura Popular 

 

       Estando convicta da missão que se inicia agora vou procurar 

principalmente ser fiel ao meu aprendizado durante todo o meu curso de pós – 

graduação em Arte Educação. Essa experiência foi singular na minha vida e 

cheia de acontecimentos e aprendizados. Construí amigos pra vida inteira e 

professores que sempre serão minhas referências, cada um na sua 

especialidade. Confesso que não será uma missão fácil, a memória nos trai e 

nem sempre as anotações são favoráveis, os colegas de curso se unem nesse 

momento em busca de um bom resultado, mas o Portfólio é feito do saber 

individual de cada um. Essa história a partir de agora vira registro pra que 

outros possam partilhar comigo, emoções e aprendizado. 
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O que seria da minha vida sem arte? 

O que seria da arte sem vida? 

 

                                                  Essas são minhas verdadeiras “obras 

                                                    De Arte. Meus filhos Daniel e Stella.  

 

                  Falar de arte é contar a história da minha vida! Sem perceber desde 

os primeiros anos escolhi qual caminho trilhar. A veia artística se revelava entre 

a canção, a dança, as apresentações, a emoção como recompensa. Eram 

momentos mágicos! Com o passar dos anos, em busca de profissionalismo, fui 

me dedicando a varias experiências como, por exemplo ...” Ser Professora”. 

Professora? Era motivo de risada dentro de mim, pois sempre fui cantora em 

todos os momentos da minha vida. Na igreja, nas festas, no trabalho, com os 

2. Desenvolviment0. 
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amigos. Porém o universo da educação sempre me encantou. Ah quem diga 

que nasci pra esse oficio, que foi adiado por outras experiências que também 

foram tão importante quanto o que vivo hoje 

                Filha de professora, pude ter vários experimentos com essa 

profissão. Até que num momento decisivo da minha vida, tive que abrir mão da 

emoção dos palcos e de viagens por todo o Brasil e me dedicar de corpo e 

alma a aquela que seria minha futura paixão, a Educação! Queria ser diferente, 

ou fazer diferente e trouxe assim, para minha nova profissão todos os 

componentes que fizeram parte do meu dia a dia com a música. Deu-se início 

então a uma maratona de curso, especializações, viagens, troca de figurinha 

com os amigos... Até culminar na prática propriamente dita, levei a música para 

crianças e idosos como forma de educar. Nunca tive a intenção de formar 

cantores, instrumentistas etc., mas sim, poder colaborar na formação de 

cidadãos sensível, comprometidos e com uma visão geral da vida ampliada. 

Isso é arte, isso é vida, isso é educar! 

 

 

O palco é um lugar mágico! 
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2.1  Meu primeiro contato com a Arte... O Início! 

 

                   Na década de 80 a arte só era apresentada a nós alunos através 

das antigas aulas de Educação Artística, hoje extinta do currículo escolar. Nas 

primeiras séries esse contato com o “artístico” era muito frio e com pouco 

aprofundamento. Mesmo muito pequena me recordo de poucos momentos 

mais importantes. 

                 O primeiro encontro com os clássicos da literatura veio através do 

antigo vídeo cassete e os livros escolares, a boa lembrança das cantigas de 

roda, as pinturas e o contato com a tinta guache era maravilhoso mesmo que 

não soubéssemos o que estávamos fazendo.Isso era aula de educação 

artística. Como morei em interior na minha infância, o calendário vivo fazia 

parte não só da escola, mas também do grupo da igreja que eu participava. 

Nessas ocasiões fazíamos um pouco de tudo: dança, teatro, jogral, música. O 

fato mais marcante da minha infância na educação artística foi um momento na 

escola onde tínhamos uma atividade chamada: Hora cívica. Todas as sextas 

feiras as manhãs eram diferentes. Além dos hinos executados, tínhamos várias 

apresentações dos alunos onde a professora tinha total co-relação, mas as 

nossas idéias eram por muitas vezes aproveitadas, além do lanche que era 

muito especial nesse dia. Passávamos a semana esperando esse dia de 

descontração e eu em particular pensava “Oba! Sexta feira é o dia que vou 

poder cantar pra todo mundo ver.  

          Na adolescência, tudo era muito intenso e a busca pela arte em especial, 

mas na escola a lacuna era cada vez maior. A professora de educação artística 

nessa época era especialista em desenho e eu odiava desenho. Pensava 

muitas vezes em não ir às aulas, mas já pensou reprovada em educação 

artística? No segundo grau a disciplina foi abolida, segundo o MEC não 

precisávamos mais de educação artística. Meu refúgio eram os pequenos 

grupos da cidade, onde fazíamos música, teatro etc. E desses grupos um se 

destacava, pois lá eu podia fazer música e ter o primeiro contato com peças 
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musicais e teatrais, instrumentos e despertar mais ainda minha curiosidade 

para os anos vindouros (o grupo de jovens da igreja). 

        Depois da dolorosa partida para a cidade grande, as coisas foram 

diferentes, e mesmo sem recursos para as possibilidades oferecidas, 

automaticamente o olhar é outro e a busca começa a ficar acirrada por novos 

conhecimentos pra que assim se aumente o aprendizado, afinal já é tarde e a 

juventude já aponta os primeiros sonhos a serem alcançados. O primeiro sonho 

foi poder viver de música. Através de uma profissional de grande sucesso no 

ramo e minha conterrânea Rita de Cássia, entrei em uma banda de forró! Será 

que poderia caracterizar essa fase de educação artística? Aqui a vida me 

ensinou a arte, e pude através dessa experiência estudar, conhecer pessoas, 

comprar meus primeiros livros da área, CDs, DVDs, participar de cursos, 

palestras etc. Hoje na fase adulta procuro a cada oportunidade sugar tudo que 

eu puder respirar de arte. Tenho agora a convicção de que Arte é Educação e 

não brincadeira das horas vagas, porém ainda tenho muita carência de 

investimento e conteúdo que traga aprendizado. A disciplina como um todo 

necessita cada vez mais de profissionais gabaritados, de oportunidades, de 

comprometimento em especial das instituições onde somos agregados. É uma 

sede de saber que não tem fim... 

 

2.2 Um passo histórico na minha história...: 

               Quando decidi fazer esse curso de Pós Graduação na faculdade 

Darcy Ribeiro, o meu amigo de infância Cleison Rabêlo foi de uma importância 

determinante, ele dizia que eu já vivia da arte, agora devia contextualizar tudo 

que aprendera com a vida e com as poucas oportunidades dessa vivência. 

Realmente foi um desafio, afinal morar a 200 kl da capital e ter esse enlace 

com os colegas, os professores e o aprendizado, seria uma dificuldade se não 

tivesse tanto prazer em viver esse momento. O curso de Pós - Graduação em 

Arte Educação e Cultura Popular, tornou - se a solidificação de minhas 

vivências, a descoberta do desconhecido, a necessidade convicta que sempre 

precisamos saber mais e principalmente reconhecer os  Arte - Educadores! 

Somos apaixonados pelo que fazemos e o prêmio maior será o dia em que 
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essa disciplina for conduzida com respeito proporcionado uma relação sólida 

de real aprendizado para crianças, jovens e adultos.  

 

 

Turma de Pós Graduação em Arte Educação e Cultura Popular – Faculdade Darcy Ribeiro. 

Fortaleza- CE, Setembro de 2009 

 

3.0  Conceituações: 

 

3.1  O que é Arte - Educação? 

 

         É a educação com base nas emoções e sentimentos que acompanham o 

ser humano em toda e qualquer forma de aprendizado. É educar através de 

uma linguagem baseada na vivência e na simbologia, tornado assim cidadãos 

mais sensíveis, perceptíveis, humanos e consequentemente mais inteligentes. 

A arte deve ser tratada como um conhecimento, e não somente como um "grito 

da alma", se não nos responsabilizarmos pela educação e emoção de formas 

paralelas, não estaremos oferecendo nem educação cognitiva, nem educação 

emocional. 
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           Segundo João Francisco D. Jr., no livro Porque Arte - Educação, 

Papirus, 1996/ 13-14; “É preciso dirimir dúvidas. Arte- educação não significa o 

treino para alguém se tornar um artista e sim uma educação que tenha a arte 

como uma das suas principais aliadas”. Tomei essa lição do João Francisco 

pra minha prática de vida. Principalmente na música, as pessoas vislumbram a 

possibilidade do estrelado e é nesse momento que aumenta a responsabilidade 

do educador musical. A Constituição da Nova República de 1988 menciona 

cinco vezes as artes no que se refere à proteção de obras, liberdade de 

expressão e identidade nacional. Na Seção sobre educação, artigo 206, 

parágrafo II, a Constituição determina: "O ensino tomará lugar sobre os 

seguintes princípios (...). II — liberdade para aprender, ensinar, pesquisar 

e disseminar pensamento, arte e conhecimento." Esta é uma conquista dos 

Arte - educadores que pressionaram. A politização dos Arte - educadores 

começou em 1980 na Semana de Arte e Ensino (15-19 de setembro) na 

Universidade de São Paulo, qual reuniu 2.700 arte - educadores de todo o 

País. Segundo Ana Mae Barbosa, Os professores de arte conseguem os seus 

diplomas, mas eles são incapazes de prover uma educação artística e estética 

que forneça informação histórica, compreensão de uma gramática visual e 

compreensão do fazer artístico como auto - expressão. Muito aprendizado seria 

necessário além do que a universidade vem dando até agora.  

            A nova lei que obriga a Educação Musical nas escolas libera esse 

professor de qualquer especialização mais específica na área. Ou seja, 

qualquer professor de arte pode dar aula de música. Mas como eu como mãe, 

depositarei credito em um professor que educará meu filho musicalmente se as 

informações que lhe embasam um ensino mais aprofundado são tão sem 

princípios? Os professores reagem contra o que não estão preparados para 

ensinar. O sistema educacional não exige notas em artes porque arte-

educação é concebida como uma atividade, mas não como uma disciplina de 

acordo com interpretações da lei educacional 5692. Algumas escolas exigem 

notas a fim de colocar a disciplina de Artes num mesmo nível de importância 

com outras disciplinas; nestes casos, o professor deixa as crianças se auto-

avaliarem ou as avalia a partir do interesse, do bom comportamento e da 

dedicação ao trabalho. Essa seria a melhor forma de conduzir essa disciplina? 
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Como desenvolver nesses educandos um real interesse e aprendizado por 

essa disciplina? 

 

 

3.2 Apreciação artística; 

 

               Uma das funções da arte-educação é fazer a mediação entre a arte e 

o público. Museus e centros culturais deveriam ser os líderes na preparação do 

público para o entendimento do trabalho artístico. Entretanto, poucos museus e 

centros culturais fazem esforço para facilitar a apreciação da arte. As visitas 

guiadas são tão entediantes que a viagem de ida e volta aos museus é de 

longe mais significativa para a criança. Mas, é importante enfatizar que os 

museus e centros culturais são uma contribuição insubstituível para amenizar a 

idéia de inacessibilidade do trabalho artístico e o sentimento de ignorância do 

visitante. Aqueles que não têm educação escolar têm medo de entrar no 

museu. Eles não se sentem suficientes conhecedores para penetrar nos 

"templos da cultura". É hora dos museus abandonarem seu comportamento 

sacralizado e assumirem sua parceria com escolas, porque somente as 

escolas podem dar aos alunos de classe pobre a ocasião e auto-segurança 

para entrar em um museu. Tal educação, capaz de desenvolver a auto-

expressão, apreciação, decodificação e avaliação dos trabalhos produzidos por 

outros, associados à contextualização histórica, são necessárias não só para o 

crescimento individual e enriquecimento da nação, mas também é um 

instrumento para a profissionalização.  

             Existe uma bola de neve mal conduzida na disciplina de artes 

envolvendo a Lei, diretores, professores e cidadãos de uma forma em geral. A 

lei deixa livre educadores e não exige avaliações e / ou um maior compromisso 

do corpo docente escolar. Geralmente o momento de arte escolar é vivenciado 

nos 50 minutos do segundo tempo, apesar de ser prazeroso para os alunos, 

enquanto educadora fico sempre a me preocupar com a linha do equilíbrio 

entre o prazer e o aprendizado e principalmente em como despertar nessas 

crianças o desejo de apreciar a arte em vários seguimentos. Se eu digo que a 
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Arte é a educação com base nas emoções, devo ter como linha de pesquisa a 

união do aprendizado e do querer estar aprendizado! Apreciação artística e 

história da arte não têm o merecido lugar na escola. "Relembrando Fanon", eu 

diria que a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em 

seu meio ambiente nem estrangeiro no seu próprio país. Ela supera o estado 

de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence. 

              Enquanto educadora musical, tenho uma grande responsabilidade 

com a pesquisa e de como fazer as crianças desejarem pesquisar, fazendo 

essa primeira etapa de uma forma que traga aprendizado, a construção e 

execução da obra será cheia de méritos para todos. Nesse momento cultivei a 

apreciação e automaticamente a emoção. Falando assim, defendo o verdadeiro 

sentido das atividades artísticas, que muitas vezes são repetitivas e realizadas 

de forma mecânica. É comum observar que em pleno inicio de um novo século 

onde a formação do professor é foco em todos os seguimentos educacionais, 

que crianças e jovens continuam se expressando por meio da linguagem 

musical nas famosas “festinhas escolares”. E a pesquisa? E os elementos 

musicais que são tão importantes para a construção da desenvoltura, da 

coordenação motora fina, da ativação da concentração?  Quando se toca, 

canta e ainda se expressa ao publico, corpo e emoção se voltam em um só 

objetivo de sucesso. Aqueles que defendem a arte na escola meramente para 

libertar a emoção devem lembrar que podemos aprender muito pouco sobre 

nossas emoções se não formos capazes de refletir sobre elas, por isso 

devemos cada dia mais buscar a forma da fundamentação através da pesquisa 

e planejamento, para construir um bom resultado. O difícil é fazer essa aula 

fundamentada nos conceitos educacional, sem perder a emoção que a Arte 

nos remete. 

3.3  Proposta Triangular, opção ou ilusão? 

                    Enquanto Educadora de Arte, devo ter conhecimento dos novos 

padrões curriculares e educacionais dessa disciplina, que por muitos são 

esquecidos e nessas horas a Arte Educação torna-se uma disciplina sem 

responsabilidade com o saber, apenas de reprodução do “QUALQUER”.  
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                   Uma das bandeiras que me deixou inquieta, é a da Proposta 

Triangular de Arte. Como fazer?O que fazer? Nas atividades artísticas em sala 

de aula, em que se trabalha a proposta de Barbosa, devemos interligar as 

vertentes do triângulo – conhecer, apreciar, fazer – buscando-se nos processos 

cognitivos o equilíbrio entre razão, emoção e intuição. Encerrando-se as etapas 

do – Conhecer arte, Apreciar arte e Fazer arte – os alunos avaliarão os 

trabalhos, fazendo a leitura do que foi produzido, configurando-se uma nova 

etapa do processo, que pré-figura a tríade: processo –produto –processo. 

A proposta triangular de Ana Mae Barbosa (1991) propõe os seguintes tópicos: 

 

 Conhecer arte (história da arte) possibilita o entendimento de que arte 

se dá num contexto, tempo e espaço onde se situam as obras de arte. 

 

 Apreciar arte (análise da obra de arte) desenvolve a habilidade de ver 

e descobrir as qualidades da obra de arte e do mundo visual que cerca o 

apreciador. A partir da apreciação, educa-se o senso estético e o aluno 

pode julgar com objetividade a qualidade das imagens. 

 

 Fazer arte (fazer artístico) desenvolve a criação de imagens 

expressivas. Os alunos conscientizam-se das suas capacidades de 

elaborar imagens, experimentando os recursos da linguagem, as 

técnicas existentes e a invenção de outras formas de trabalhar a sua 

expressão criadora. 

 

  “Como contribuição, entendi que a proposta                                                                                                                                                           

triangular como metodologia de ensino prega três diretrizes a serem desenvolvidas não 

importando o tempo que se leve para realizá-la, em lugar algum disseram ou dizem 

que para se trabalhar com esta metodologia de ensino seja necessário iniciar e 

terminar em uma única aula todo o processo. O que temos então é más interpretações 

do que e dito e é passado dentro dos cursos de licenciatura, o que talvez seja uma  

deficiência da própria formação do Arte - educador. BARBOSA, 1994. 

 

              Ao longo do ano de 2009, a minha inquietação em relação à proposta 

triangular de Arte foi se solidificando. Mesmo não trabalhando tão diariamente 

com imagens, trabalho muito com símbolos e com contextualização através 
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dos símbolos e imagens. O que seria da música sem os símbolos? E trabalhar 

com imagens me dar uma boa base para um aprendizado, sendo assim a 

construção musical é sólida. Entendi que além dos alunos apreciarem as aulas 

de arte com olhos mais educativos o aprendizado torna-se deles próprios e não 

mais tão distante como parecia ser. Aprender não é o mais importante e sim 

Apreender. 

 

 

Coral dos Idosos de Alto Santo-agosto de 2009, depois de um mês de adaptação da Proposta 

triangular de Arte. Uma demonstração de um aprendizado APREENDIDO. 
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4.0 TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS. 

   Em nossa primeira aula ao conhecer a Professora Lucia Barbosa 

aprofundamos e contextualizamos um tema conhecido nosso: Tendências 

pedagógicas na Pratica escolar. 

                  Utilizando como critério a posição que adotam em relação aos 

condicionantes sócios – políticos da escola, as tendências foram classificadas 

em liberais e progressistas: 

4.1  TENDÊNCIAS PEDAGOGICAS LIBERAL: 

                 Segundo LIBÂNEO (1990), a pedagogia liberal sustenta a idéia de 

que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de 

papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Isso pressupõe que o 

indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de 

classe, através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase 

no aspecto cultural, as diferenças entre as classes sociais não são 

consideradas, pois, embora a escola passe a difundir a idéia de igualdade de 

oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. Para 

caracterizar a Pedagogia Liberal, vamos dividi-las em: 

Tradicional: De acordo com essa escola tradicional, o aluno é educado para 

atingir sua plena realização através de seu próprio esforço. Sendo assim, as 

diferenças de classe social não são consideradas e toda a prática escolar não 

tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno.Centrado no professor, 

alienado onde só o conteúdo importa. Teórico: Durkhein,Herbart 

Renovada progressista: A escola continua, dessa forma, a preparar o aluno 

para assumir seu papel na sociedade, adaptando as necessidades do 

educando ao meio social, por isso ela deve imitar a vida. Se, na tendência 

liberal tradicional, a atividade pedagógica estava centrada no professor, na 

escola renovada progressista, defende-se a idéia de “aprender fazendo”. 

Ajustar a pessoa ao meio (Escola nova). Teóricos: Dewey, Declory,Piaget 

Renovada Não Diretiva: Nessa tendência aprender é modificar suas próprias 

percepções. Apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado 
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com essas percepções. Trata-se de um ensino centrado no aluno, sendo o 

professor apenas um facilitador. Tradicional. Individualista, descaracteriza o 

ensino. Teóricos: Carl Rogers, Neill 

Tecnista: A escola liberal tecnicista atua no aperfeiçoamento da ordem social 

vigente (o sistema capitalista), articulando-se diretamente com o sistema 

produtivo; para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou 

seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse principal é, portanto, produzir 

indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho, não se preocupando 

com as mudanças sociais Não havia diálogo. Fazer*pensar. Modelar para o 

trabalho.Teóricos: Skinner, Cagné 

4.2 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS PROGRESSISTAS:  

               Nessa pedagogia a finalidade da escola é adequar às necessidades 

do individuo ao meio social e, para isso ela deve se organizar de forma a 

retratar, o quanto possível a vida. Segundo Libâneo, a pedagogia progressista 

designa as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades 

sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Se 

dividem em: 

Libertadora: A escola libertadora, também conhecida como a pedagogia de 

Paulo Freire, vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido. 

Segundo GADOTTI (1988), Paulo Freire não considera o papel informativo, o 

ato de conhecimento na relação educativa, mas insiste que o conhecimento 

não é suficiente se, ao lado e junto deste, não se elabora uma nova teoria do 

conhecimento e se os oprimidos não podem adquirir uma nova estrutura do 

conhecimento que lhes permita reelaborar e reordenar seus próprios 

conhecimentos e apropriar-se de outros. Conscientizar para mudar a 

sociedade, Falta de conteúdos universais. Teórico: Paulo Freire 

Libertaria: A escola progressista libertária parte do pressuposto de que 

somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas, 

por isso o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso 

prático. No ensino da língua, procura valorizar o texto produzido pelo aluno, 

além da negociação de sentidos na leitura. Auto gerir. Válida a psicologia do 
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trabalho. Teóricos: Freinet, Lebret 

Critico Social dos conteúdos: Conforme Libâneo, a tendência progressista 

crítico-social dos conteúdos, diferentemente da libertadora e libertária, acentua 

a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. A 

atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e 

suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio da aquisição de 

conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e ativa na 

democratização da sociedade. Importante é o conteúdo, centrado no 

professor.Teóricos: Dermeval  Salviane, Libâneo. 

Em equipes dividas previamente estudamos os tipos de abordagem. Nós 

ficamos com a abordagem Humanista. 

4.3  As abordagens do Processo 

Abordagem Humanista: é aquela centrada no aluno, onde através dessa 

experiência o aluno desenvolverá um estilo próprio junto ao professor. O 

verdadeiro humanismo não pode aceitar a manipulação e a conquista, diz 

Freire. Para ser um autêntico humanista não há outro caminho que não o 

diálogo e, ser dialógico é vivenciá-lo de forma completa, não invadir nem 

manipular, tampouco impor. "O diálogo é o encontro amoroso dos homens 

que, mediatizados pelo mundo (...) o transformam e, transformando-o, o 

humanizam para a humanização de todos" (Freire, 1973, p.46). 

 A tarefa de professor é liberar o caminho estudante aprenda o que quiser. 

                                                                                                         Carl Roger   

        4.4  Inteligências Múltiplas: 

              A Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1985) é uma 

alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e 

única, que permite aos indivíduos um desempenho, maior ou menor, em 

qualquer área de atuação. Sua insatisfação com a idéia de QI e com visões 

unitárias de inteligência, que focalizam, sobretudo as habilidades importantes 
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para o sucesso escolar, levou Gardner a redefinir inteligência à luz das origens 

biológicas da habilidade para resolver problemas. Gardner trabalhou no sentido 

inverso ao desenvolvimento, retroagindo para eventualmente chegar às 

inteligências que deram origem a tais realizações. As inteligências múltiplas se 

dividem em: 

 Linguistica  

 Musical 

 Lógico- Matemático 

 Cinestésico Corporal 

 Naturalista 

 Pessoais 

 Espacial. 

Cada equipe aprofundou as inteligências e acabamos recebendo um belo 

conteúdo de forma muito criativa que facilitou a percepção. A minha equipe 

aprofundou a Inteligência musical na qual vou contextualizar nosso 

aprendizado. 

     4.5   Inteligência Musical: Aquilo que se teorizou como inteligência musical é 

descrito como “habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça 

musical. Inclui discriminação de sons, habilidade para perceber temas 

musicais, sensibilidade para ritmos, texturas e timbre, e habilidade para 

produzir e/ou reproduzir música” (GAMA, 2008). Entretanto nossa proposta é 

que, além de considerarmos essa capacidade, olhemos também para o produto 

da atividade musical. Com esta perspectiva podemos dizer que a inteligência 

musical pode nos ajudar não só a entender, apreciar e aprender sobre música 

e de musica, mas a partir da inteligência musical também podemos analisar o 

mundo que nos cerca.  

          Descobrimos no estudo dessa inteligência que poucas competências são 

reveladas como o pendor musical nas crianças. Essa forma de inteligência 

pode ser facilmente percebida, em separado como os autistas, que por muitas 

vezes não se relacionam, porém podem perfeitamente tocar um instrumento. A 

relação entre a inteligência musical e problemas neurológicos traz a tona o 

caso curioso do compositor alemão Robert Shumann (1810-1956) maníaco-
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depressivo onde compôs suas maiores obras musicais em crise.  Existem 

vários tipos de jogos para as diversas inteligências, em especial na musica, 

devemos estimular a arte do ouvir, desenvolver jogos rítmicos e execução de 

sons de formas criativa e educativa. Como culminância do trabalho, trouxemos 

uma experiência musical, valorizando o relacionamento da turma, usando 

instrumentos e resgatando musicas infantis do nosso dia-a-dia. Usamos um 

vídeo da Xuxa para quebra o tabu e mostrar que todos os autores e /ou 

compositores tem algo que nos ajudará no nosso cotidiano.  

           No final dessa disciplina maravilhosa e tão bem ministrada, aprendi que 

é importante distinguir o que se tem de bom e ruim nas teses defendida pelos 

grandes pensadores. Só assim é possível fazer a sua tese e o seu modo de ser 

educador. É emergente buscar um novo jeito de educar, mas principalmente ter 

base fundamentada em alguém que pesquisou bem mais. Senti-me 

começando com o pé direito, e com os estímulos e orientações da professora 

Lúcia, defendemos a nossa própria tese educacional.  

 

 

 

Apresentação da equipe (Eu, Cleison,Socorro,Márcia e Renato) Sobre inteligência Musical 
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5.0 DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

Momento de lazer da aula de didática; Cleison, Marcia, Renato, Adeliana, Angelo e eu 

 

 

               Em mais uma disciplina dita teórica, tivemos o prazer de conhecer a 

professora Adeliana. Com maestria na disciplina de Didática do Ensino 

Superior ela nos mostrou com a prática que cada dia mais o professor deve ser 

o educador inesquecível dos seus alunos, pra isso deve ter conhecimento na 

área escolhida, estar sempre procurando se reciclar e principalmente ter 

verdade no que faz; assim terá maiores chances de ser inesquecível e 

conseguir o aprendizado desejado de seus alunos.  

                  A disciplina de Didática do Ensino Superior tem como objetivo, sob 

um olhar contemporâneo, analisar o processo de ensino e sua relação com o 

contexto global do fenômeno educativo contemporâneo, assim como analisar o 

processo ensino-aprendizagem como dinâmica interativa, destacando-se o 

papel do professor e do aluno, os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem 

aplicadas ao ensino superior e à relação professor/aluno. 
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5.1 O PAPEL DA DIDÁTICA. 

 

       A didática para assumir um papel significativo na formação do educador 

não poderá reduzir-se e dedicar-se somente ao ensino de meios e mecanismos 

pelos quais desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, e sim, deverá 

ser um modo crítico de desenvolver uma prática educativa forjadora de um 

projeto histórico, que não será feito tão somente pelo educador, mas, por ele 

conjuntamente com o educando e outros membros dos diversos setores da 

sociedade. 

       A didática deve servir como mecanismo de tradução prática, no exercício 

educativo, de decisões filosóficas- políticas e epistemológicas de um projeto 

histórico de desenvolvimento do povo. Ao exercer seu papel específico estará 

apresentando-se como o mecanismo tradutor de posturas teóricas em práticas 

educativas. 

              “A didática expressa uma prática pedagógica que decorre da relação 

básica do sistema capitalista num momento histórico determinado. Portanto, as 

formas como as classes sociais se relacionam vão se materializar em técnicas, 

processos, tecnologias, inclusive processos pedagógicos que se realizam 

através de certa relação pedagógica.” (Martins 1988, p.23) É nesses passos 

que o professor deve buscar na didática as verdadeiras técnicas de ensino, as 

quais só serão alcançadas através do trabalho pedagógico bem estruturado. O 

trabalho do professor em sala de aula muitas vezes se resume em repassar os 

conteúdos aos alunos, sem estimular nestes a interpretação, a crítica e a 

criatividade, pois, “... ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. (Freire 1996, 

p. 47). Para realizar um trabalho didático-pedagógico, o professor deve ser 

crítico, perspicaz para estimular seus alunos, (sem que estes percebam que 

estão sendo provocados criticamente). 

A Professora Adeliana é de uma criataividade e dinâmica invejável, 

em equipes inspirados por ela e seguindo suas orientações fomos ao trabalho 

em busca de melhorar a didática em sala. 
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 As contribuições Pedagógicas da Educação 

 

Podemos vê através do trabalho e dos voluntários da sala, que a educação 

hoje, oferece meios didáticos mais conceituados e dinâmicos. Mesmo com 

pouco investimento podemos fazer a diferença se assim desejarmos. 

 

Equipe 1, fazendo dedóides 

 Os aspectos Psicológicos da Educação. 

 

            Nesse momento, nos deparamos com as novas tendências para a 

educação inclusiva e com todo um aparato psicológico e psíco - pedagogo 

que dispomos hoje nas escolas. Com esse subsídio descobrimos que há 

uma valorização dos relacionamentos e respeitos com as deficiências 

emocionais ou físicas. Assim todos convivem melhor 

 

Equipe 2, fazendo uma paródia 
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 Criatividade em sala de aula: 

Quando usamos o lúdico em sala ou nas atividades diversificadas tudo fica 

mais interessante sem dúvida o nível de aprendizagem dobra. Para isso é 

preciso dedicação e pesquisa do educador. Hoje a internet é uma grande 

aliada. 

 

Equipe 3, usando os meios modernos educativos 

 Porque Arte e Educação 

 

A educação é uma das ações que definem o crescimento da humanidade: o 

ser humano transcende seu status animal, pois vai além dos instintos, 

compreende, reelabora, reflete, cria e recria, critica, aprende, ensina. A arte 

é cultura, é fruto de sujeitos que expressam sua visão de mundo, visão esta 

que está atrelada a concepções, princípios, espaços, tempos, vivências 

 

Equipe 4, fazendo um teatro emocionante  
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 Declory: 

 

Ele foi o precursor do movimento Arte e Educação. A escola deve ser 

centrada no aluno e não no professor que se diz saber tudo. O aluno é tão 

importante quanto o professor e devemos estender as relações. Foi Declory 

que iniciou os métodos educacionais para crianças especiais. 

 

Equipe 6, mostrando que os especiais merecem cuidados especiais do “coração” 

 

 Avaliação: 

Testar e Avaliar são coisas diferentes 

Testar: É seletivo, excludente. Avalia para o vestibular e tem um valor 

apenas momentâneo. 

Avaliar: Classificatório, Includente.O professor deve ser coerente e procurar 

conhecer o aluno para assim avaliá-lo  melhor. 

                                                 Todos os padrões adotados para se 

medir/avaliar/quantificar algo, só são realmente eficazes se estiverem o mais 

próximo possível da "exatidão desejada". Claro! Avaliando uma relação "custo X 

beneficio" para se definir o quanto seria esta "exatidão desejada". Lembrando 

sempre que são fundamenta                                                                                                                     

Oronaldo Joaquim Lasari 
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 Planejamento 

 

O planejamento está presente em todas as ações da vida. Na educação 

não poderia ser diferente. Como desejamos o progresso se não o 

planejamos? 

 

Ex: Tema/Objetivo (PRA QUE) 

       Metodologia (COMO) 

       Recurso (MATERIAL USADO) 

       Avaliação (RESULTADO) 

 

 

Equipe 8 Mostrando o prazer que deve ser planejar, e quais são os seus resultados 
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 Lúdico na sala. 

 

O espaço, o brincar e a brincadeira fazem toda diferença na formação das 

crianças. Cada dia mais temos que estimular as brincadeiras novas e 

resgatar as canções folclóricas (cantigas, lavadeiras, ninar...)O brincar é 

inerente ao ser humano.Essa é uma prática involuntária. 

 

O pano encantado, foi encantado pra todos da sala 

John Dewey foi pesquisado por minha equipe. Aprendemos 

muito estudando esse grande pensador. Em síntese: 

 

 Dewey 

 

John Dewey foi defensor da Escola Ativa, que propunha a aprendizagem 

através da atividade pessoal do aluno. A filosofia da educação de Dewey foi 

determinante para que a Escola Nova se propagasse por quase todo o 

mundo. 
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- A educação tem uma função democratizadora de igualar as 

oportunidades, 

-  As tarefas em grupo estimulam a cooperação e o desenvolvimento de 

um espírito social; 

 

-  As atividades manuais são importantíssimas; 

 

-  O espírito de iniciativa e independência levam a autonomia; 

 

-  A escola representa uma sociedade em miniatura. 

 

Minha equipe contextualizando Dewey 

  

A escola não pode ser uma preparação para a vida; a escola é a própria vida. Vida e 

experiência devem estar sempre unidas no processo de aprendizagem. 

 

Dewey 
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6.0  TEORIAS COGNITIVAS. 

 
 

                Falar de cognitismo e entendê-lo é falar especialmente de dois 

grandes pesquisadores da Teoria cognitiva e da formação do conhecimento 

infantil como um todo. Familiar, entre as relações, na escola etc. Aprofundando 

essa teoria tivemos a orientação da Professora Andréia Barreto que foi de uma 

partilha de conhecimento grandiosa. Iniciamos nossos trabalhos com a leitura 

do livro VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martin 

Fontes, 1998 Pags: 26 a 40. Segundo Buhler as manifestações de inteligência 

prática em crianças eram exatamente do mesmo tipo daquelas conhecidas em 

chipanzés. Foi ele também que estabeleceu o princípio de que os primeiros 

esboços de fala inteligente são precedidos pelo raciocínio técnico e constitui a 

fase inicial do desenvolvimento cognitivo. ”A criança, à medida que se torna 

mais experiente, adquire um numero maior de modelos que ela 

compreende”(K. Buhler, Mental Development, Pg 49) 

     Finalmente Vygotsky observa que a fala, além de facilitar a efetiva 

manipulação de objetos pela criança, controla também seu comportamento, e 

assim ela adquire a capacidade de ser tanto sujeito como objeto do seu próprio 

comportamento. 

     Podemos então assimilar nessa discussão em grupo que a criança é 

produto fluente de sua história individual e social e que seu crescimento 

intelectual dependerá dos símbolos que pra ela foram importantes e que 

definem sua lógica, pois o caminho do objeto até a criança em sua maioria 

passa pela relação com as pessoas 

6.1  A TEORIA BÁSICA DE JEAN PIAGET  

 

       Desde muito cedo Jean Piaget demonstrou sua capacidade de 

observação. Formado em Biologia interessou-se por pesquisar sobre o 
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desenvolvimento do conhecimento nos seres humanos. Nas teorias de Jean 

Piaget, portanto, tentamos explicar como se desenvolve a inteligência nos 

seres humanos. Daí o nome dado a sua ciência de Epistemologia Genética, 

que é entendida como o estudo dos mecanismos do aumento dos 

conhecimentos.  

 

 A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a 

uma situação nova e, como tal, implica a construção contínua de novas 

estruturas. O que vale também dizer que a inteligência humana pode ser 

exercitada, buscando um aperfeiçoamento de potencialidades, que 

evolui "desde o nível mais primitivo da existência, caracterizado por 

trocas bioquímicas até o nível das trocas simbólicas" (RAMOZZI-

CHIAROTTINO apud CHIABAI, 1990, p. 3) 

 

 Para Piaget o comportamento dos seres vivos não é inato, nem 

resultado de condicionamentos. Para ele o comportamento é construído 

numa interação entre o meio e o indivíduo. Esta teoria epistemológica 

(epistemo = conhecimento; e logia = estudo) é caracterizada como 

interacionista. A inteligência do indivíduo, como adaptação a situações 

novas, portanto, está relacionada com a complexidade desta interação 

do indivíduo com o meio. Em outras palavras, quanto mais complexa for 

esta interação, mais “inteligente” será o indivíduo. 

 

 “Não existe estrutura sem gênese, nem gênese sem estrutura” (Piaget). 

Ou seja, a estrutura de maturação do indivíduo sofre um processo 

genético e a gênese depende de uma estrutura de maturação. A 

adaptação intelectual constitui-se então em um "equilíbrio progressivo 

entre um mecanismo assimilador e uma acomodação complementar" 

(Piaget, 1982). Piaget situa, segundo Dolle, o problema epistemológico, 

o do conhecimento, ao nível de uma interação entre o sujeito e o objeto. 

E "essa dialética resolve todos os conflitos nascidos das teorias, 

associacionistas, empiristas, genéticas sem estrutura, estruturalistas 

sem gênese, etc... e permite seguir fases sucessivas da construção 

progressiva do conhecimento" (1974, p. 52).  
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6.2   A TEORIA DE VYGOTSKY ( 1896-1934)  

 

                  Lev S. Vygotsky , professor e pesquisador foi contemporâneo de 

Piaget, e nasceu e viveu na Rússia, quando morreu, de tuberculose, tinha 34 

anos. Professor dedicou-se nos campos da pedagogia e psicologia. Deu várias 

palestras em escolas, e faculdades sobre pedagogia, psicologia e literatura.. 

                 Vygotsky considera o papel da instrução um fator positivo, no qual a 

criança aprende conceitos socialmente adquiridos de experiências passadas e 

passarão a trabalhar com essas situações de forma consciente. Se uma 

transformação social pode alterar o funcionamento cognitivo e pode reduzir o 

preconceito e conflitos sociais, então esses processos psicológicos são de 

natureza social. Devem ser analisados e trabalhados através de fatores sociais. 

Vygotsky e Luria (1930/1993) explicaram isto na área da percepção: ' A criança 

no início de sua vida tem apenas sensações orgânicas - tensão - dor - calor, 

principalmente nas áreas mais sensíveis”. Quando a criança deixa de sofrer 

influência desses processos biológicos, passa a perceber a realidade. A 

criança passa a ver o mundo com sua própria visão, administrando sob seu 

ponto de vista. 

 

 Para Vygotsky, método é algo para ser praticado e não aplicado como o 

fim justificando os meios, nem uma ferramenta para alcançar resultados. 

Método é simultaneamente condição prévia e produto.  

 

 Vygotsky colocou uma concepção bastante diferente da criança. Ele 

afirmou que mecanismos naturais governam o comportamento das 

crianças. Porém, antes de 2 anos de idade, a criança participa das 

relações sociais. Relações sociais formam o contexto desenvolvente de 

crianças e constituem a natureza da criança.  
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 De acordo com Vygotsky, fenômenos psicológicos são sociais. Eles 

dependem de experiência social e tratamento, e eles absorvem os 

artefatos culturais. Experiência social inclui a maneira na qual as 

pessoas estimulam e dirigem a atenção da pessoa, comportamento 

padrão, (encorajar, desencorajar), controlar movimentos , e organizar as 

relações de espaço entre indivíduos.  

 

6.3  Semelhanças e diferenças entre Piaget e Vigotsk. 

          Piaget e Vygotsky, ambos são cognitivistas/interacionistas e suas teorias 

se assemelham em muitos pontos. Também não se trata de agrupá-las, como 

se fossem iguais. A questão é, como em qualquer caso de aprofundamento 

teórico, compreender o melhor possível de cada abordagem, para que haja um 

real aprimoramento da reflexão sobre o objeto que está sendo estudado. 

 

 Vigotsky procura analisar os fatos que levaram Piaget a aceitar a 

hipótese do egocentrismo como ponto fundamental de sua teoria, bem 

como, coloca esses fatos à prova, comparando-os com os resultados 

que ele obteve em suas próprias pesquisas. Para Vigotsky o ponto 

fundamental da teoria de Piaget é o uso que a acriança dá para a 

linguagem, a qual pode ser dividida em fala egocêntrica e fala 

socializada. Ambos os autores descrevem que na fala egocêntrica a 

criança não tenta se comunicar, pois, o que ela simplesmente faz é um 

comentário em voz alta do que está fazendo. Vigotsky, acredita que a 

fala egocêntrica assume um papel definido e importante.  

 

 Piaget descreve que a fala egocêntrica simplesmente desaparece. Ao 

contrário de Vigotsky que afirma: a fala egocêntrica não se atrofia 

simplesmente, mas ‘se esconde’, isto é, transforma-se em fala interior.  

 

 Com relação a fala social, os dois pesquisadores discordam 

profundamente, pois, de acordo com Vigotsky, para Piaget a "a fala 

social é representada como sendo subseqüente, e não anterior à fala 

egocêntrica". “A fala mais primitiva da criança é, portanto, 
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essencialmente social...” Em outras palavras, o que Vigotsky descreve 

em suas pesquisas é que o desenvolvimento do pensamento vai do 

social para o individual.  

 

 Segundo a interpretação de Vigotsky os seus resultados divergem tanto 

do esquema de Piaget quanto do esquema behaviorista, pois, segundo 

Vigotsky, no esquema de Piaget o desenvolvimento do pensamento na 

criança "parte do pensamento autístico não-verbal à fala socializada e 

ao pensamento lógico, através do pensamento e da fala egocêntricos". 

Já no esquema behaviorista o desenvolvimento parte da fala oral, após 

utilizar o sussurro, para chegar à fala interior.  

 

 Vygotsky considerou a criança como um indivíduo social, Piaget 

considerou como anti-social. Para Vygotsky, relações sociais constituem 

a psicologia da criança desde o começo. Para Piaget, relações sociais 

são secundárias à natureza biológica da criança. 

Segundo essas leituras sobre os métodos desses dois grandes nomes 

da Teoria Cognitiva, o que se percebe é que Vigotsky considera as pesquisas 

de Piaget como fundamentais para a psicologia, porém, há divergências 

fundamentais nos resultados encontrados pelos dois autores. 

 

          O conteúdo dessa disciplina foi encerrado de forma grandiosa, quando 

em equipe estudamos o livro FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia: 

saberes necessários à pratica educativa/São Paulo: paz e Terra,1996. 

Considero esse livro um dos mandamentos do educador da escola nova como 

toda a fonte bibliográfica de Paulo Freire.Me deu muito prazer em defender 

esse pensador brasileiro e nordestino, pois ele fala tudo que nós queriamos 

falar. 

            Vou me deter aqui nessa resenha apenas ao capítulo defendido pela 

minha equipe “Não há docência sem discência”, pags 21 a 25. 

            Nesse capitulo, o autor deixa claro que o professor dever ser um grande 

aprendiz, e está aberto para apreender com a realidade de nossos educandos, 

mas para que isso ocorra é preciso que se tenha uma metodologia rigorosa, 
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que o professor tenha consciência de seu papel em sala de aula e use o rigor 

no seu interior no momento em que estiver ministrando sua aula; é importante 

também quando professor estiver preparando a sua aula, pesquisar, os 

assuntos que vai ministrar em sala de aula, e fazer também que os discentes 

busquem e desenvolvam essa área da pesquisa, para que estes se tornem 

sujeitos autônomos do seu próprio pensamento, e não fiquem somente na 

educação bancaria; através dessa pesquisa exige que se respeite esse 

conhecimento, desse discente que vem para sala de aula, que tem sua 

experiência de vida; exige também criticidade, ou seja, o educando não pode 

aceitar tudo o que se diz como verdade absoluta, mas deve sempre filtra as 

informações, pesquisa para ver se pode ser aceita ou não; O professor deve 

sempre ter coerência no momento em que estiver ministrando a sua aula, para 

que depois isso não seja um mau exemplo para seus educando. 

           Paulo Freire diz que a educação exige aceitar todas as metodologias 

que possam ajudar no melhor desenvolvimento de seus educandos, sem 

discriminação das idéias novas; ele refleti que o educador deve sempre fazer 

uma crítica de sua prática para ver se a metodologia usada na turma está 

sendo eficaz para essa turma, ou  não e ter consciência de mudar quando esta 

não estiver dando certo; ensinar exige reconhecer  a sua identidade cultural, 

isso é o ser negro, ser mulher, ser paraense, paulista, estrangeiro e outros.  

         Ensinar não é simplesmente transferir conhecimento e sim estimular os 

educandos a busca da verdade. ”Ensinar exige o reconhecimento e a assunção 

da identidade cultural, pag 23”. A assunção, segundo Freire é quando se 

reconhece e dá o primeiro passo (relação aluno- aluno e aluno-professor) A 

escola não pode ser cega e nem cabide de empregos. Cada dia devemos ter 

profissionais mais comprometidos e desejosos de fazer o melhor em sala e 

principalmente na sua vida. 

 

“Não há prática docente verdadeira que não seja ela mesma um ensaio estético e 

ético!” 

Paulo Freire 
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7.0 METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO. 

 

 

Professora Tânia e os colegas da pós 

            

             Estávamos ansiosos por essa disciplina, afinal ela nos daria 

conhecimento e fonte de pesquisa para criar o tão esperado Portfólio. Essa 

disciplina foi ministrada pela Tânia Souza, que além de ser um doce de pessoa 

é alguém muito capacitada na área da pesquisa e muito tranqüilizou nossas 

angustias em relação à criação de nosso portfólio. 

        

Nesse primeiro momento fomos descobrir o que é conhecimento: 

 

 Conhecer é incorporar um conceito novo, ou original, sobre um fato ou 

fenômeno qualquer. O conhecimento não nasce do vazio e sim das 

experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de 

experiências, dos relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e 

artigos diversos. Segundo Luckese o Conhecimento é a elucidação da 

realidade!Ele não nasce com o individuo, nem é dado pelo meio social,o 

sujeito constrói na interação com o meio físico e social.Teoria e prática 

devem sempre estar interligadas.  
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         Entre todos os animais, nós, os seres humanos, somos os únicos 

capazes de criar e transformar o conhecimento; somos os únicos capazes de 

aplicar o que aprendemos, por diversos meios, numa situação de mudança do 

conhecimento; somos os únicos capazes de criar um sistema de símbolos, 

como a linguagem, e com ele registrar nossas próprias experiências e passar 

para outros seres humanos. Essa característica é o que nos permite dizer que 

somos diferentes dos gatos, dos cães, dos macacos e dos leões.  

 

        Ao criarmos este sistema de símbolos, através da evolução da espécie 

humana, permitimo-nos também ao pensar e, por conseqüência, a ordenação e 

a previsão dos fenômenos que nos cerca.  

 

7.1 Tipos de conhecimentos:  

 Conhecimento Empírico (ou conhecimento vulgar, ou senso-comum)  

É o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o 

conhecimento adquirido através de ações não planejadas.  

 

 Conhecimento Filosófico  

É fruto do raciocínio e da reflexão humana. É o conhecimento especulativo 

sobre fenômenos, gerando conceitos subjetivos. Busca dar sentido aos 

fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência.  

  

 Conhecimento Científico  

É o conhecimento racional, sistemático, exato e verificável da realidade. Sua 

origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia 

científica. Podemos então dizer que o Conhecimento Científico:  

 

- É racional e objetivo.  

- Atém-se aos fatos.  

- Transcende aos fatos.  

- É analítico.  

- Requer exatidão e clareza.  

- É comunicável.  

- É verificável.  
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- Depende de investigação metódica.  

- Busca e aplica leis.  

- É explicativo.  

- Pode fazer predições.  

- É aberto.  

- É útil (GALLIANO, 1979, p. 24-30).  

 

Em sala depois de estudarmos os tipos de conhecimentos 

aprofundamos o conhecimento cientifico e pesquisado 

 

 

7.2 CONHECIMENTO QUE VEM DA CIÊNCIA: é a comprovação de pesquisa, 

estudos, conhecimento popular, experiências. Busca fundamentar com dados 

exatos. (NÚMEROS) 

 

 

7.3 CONHECIMENTO QUE VEM DA PESQUISA: Busca conhecimentos e 

informações de dados para comprovar os dados coletados. Busca 

constantemente agregar mais informações. Testa a veracidade 

 

 

CONHECIMENTO_________CURIOSIDADE_____________PESQUISA 

                                               INQUIETAÇÃO 

 

        Por fim depois de várias aplicações e esclarecimentos de dúvidas, saímos 

dessa aula com a missão de desenvolver o primeiro estágio para o Portfólio. 

Agora já sabemos como fazer a coleta de dados e o que realmente cabe para a 

construção dessa ferramenta de aprendizado e avaliação. 
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 Artes Plásticas 

Professor Franze Chaves 

 

 

 Artes Cênicas e Educação 

Professora Maria Edneia Gonçalves Quinto 

 

 

 

 Música E Arte – Educação 

Professor Esp. Nertan  Dias Silva 

 

 

 

 

 

 

        Temática 2:      ARTE- EDUCAÇÃO 
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8.0  ARTES PLÁSTICAS E A EDUCAÇÃO 

 

 

Colegas da Pós, praticando a criação da pintura 

 

             A aula de artes plásticas pra mim foi desafiador, pois não sei pintar 

nada e imaginei que teríamos só prática. Mas o professor Franzé Chaves, 

chamado carinhosamente de Barrinha, desenvolveu uma aula especial e 

inesquecível. 

 

         Segundo o professor Barrinha, o essencial para uma boa atividade 

artística se resume especialmente na Percepção: PERCEBER- SENTIR-

SENSAÇÃO. Quando percebemos, sentimos, e essa sensação nos 

proporciona bons resultamos, pois o nosso coração estará dedicado e 

envolvido com aquela emoção. 

        A aula foi toda pautada em jogos de percepção, e como percebemos 

pouco. Como crianças, nos deleitamos nesses jogos em diversas tentativas de 

perceber os gestos, os resultados, os objetivos das tarefas propostas e isso 

tudo só foi possível pela emoção que nos envolveu. Os grandes desafios dos 

jogos de percepção devem ser: COMPREENDER-APREENDER 

(INTERNALIZAR)-APRENDER.  

      No final assistimos ao maravilhoso filme de Jersiê Kirino e entre risadas e 

descontração ativamos a nossa percepção para a arte nordestina em si. O jeito 



46 
 

de falar, de se comportar e de perceber o tempo da arte, por isso o Jersiê 

constrói tantos fãs. Ele percebe e emociona mesmo que seja contanto causos 

muitas vezes tráficos, mas consegue nos remeter para o seu tempo e a sua 

verdade. Ainda como exercício de nossas percepções, levamos pra casa a 

tarefa de perceber um espetáculo, show, apresentações como um todo.Em 

setembro de 2009 tivemos em Limoeiro do Norte o festival de violeiros e 

trovadores e junto com essas festividades recebemos a visita do caminhão 

itinerante de Patativa de Assaré. Eu fiz essa visita de duas formas; primeiro fui 

sozinha e depois fui com meus alunos que são muitos e fui levando aos poucos 

pra não causar tumulto. Segue o meu texto que foi merecedor de um 10. Acho 

que eu tive uma boa percepção! 

8.1  TRABALHO: Percepção da Arte no contexto artístico no âmbito 

pedagógico 

                      ...Tia, Quem é Patativa? 

Por Daniella Campelo 

                     O ponto auge do festival de Trovadores e repentistas em Limoeiro 

do Norte em 2009, foi a visita do caminhão do Patativa do Assaré  trazendo um 

memorial móvel de sua vida para os apreciadores da história literária 

nordestina e da contribuição musical que é peculiar de suas poesias. Patativa é 

próximo de todos os cearenses em especial ao povo do vale do Jaguaribe, que 

leva uma vida rotineira muito parecida com o de sua trajetória contada em suas 

poesias 

                                                                   “Sou poeta agricultor, do interior do Ceará 

                                                                 A desdita o pranto e a dor, Canto aqui canto acolá. 

                         Sou amigo do operário, Que ganha um pobre salário  

                         E do mendigo indigente. 

                         E canto com emoção o meu querido sertão e a vida de sua gente.” 

Patativa do Assaré. 
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                  Um momento em que nos sentimos próximos a Patativa, é um 

momento de sublima arte. A proposta do memorial móvel do Patativa, nos 

enche de bagagem pedagógica e animo novo para trazer esse mestre para 

próximo das crianças e dos adolescentes. Porém aqui se inicia o problema 

educacional: _ Tia quem é Patativa? Tive um verdadeiro susto! Mas a realidade 

das escolas publica, em grande numero se assemelha a essa minha. Como 

convencer um adolescente que nossa aula de campo será apaixonante e que 

naquele caminhão estaremos ao lado do maior fenômeno da literatura 

nordestina? As crianças entravam e saiam sem perceber a emoção daquele 

momento e eu aflitamente procura uma forma de fazer aquele dia torna-se 

inesquecível. Na volta pra sala fui construir o Patativa que era ainda distante, 

mas agora podia comparar e usar aquelas fotos, poesias, musicas e todo o 

acervo que se encontrava no caminhão. 

            Construir o processo pedagógico é um desafio lento e diário. Não foram 

só os meus alunos que saíram dali com pouca bagagem e quase sem emoção. 

É preciso cada dia mais se utilizar de vivências, histórias e sensibilidade no 

aprendizado do conteúdo programado e principalmente no ensino da arte. Já 

dizia Patativa: “Quando dois ou três estiverem reunidos em nome da poesia, lá 

estarei Eu!”  

          O professor de uma forma geral deve trazer essa responsabilidade pra 

si. Primeiro avaliar o que realmente te faz feliz e só depois fazer as pessoas 

felizes através da troca do aprendizado. Foi assim a vinda do caminhão do 

Patativa em Limoeiro do Norte, um misto de emoções e angústias. A emoção 

de ter uma linguagem muito nossa transformada em versos lindamente, agora 

contemplada por todos os cearenses e porque não dizem nordestinos de uma 

forma em geral, e angustia de fazer a arte ser vivida por cada de um nós 

através de métodos pedagógicos abrangentes e sensíveis para que 

verdadeiramente Patativa possa cantar em todo canto, como diz a proposta 

desse projeto itinerante que visitará 98 cidades do estado do ceará. 
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Fachada do caminhão móvel-Limoeiro/Setembro de 2009 

 

Visita dos meus alunos ao caminhão    

     No momento posterior da prática propriamente dita, cada colega 

confeccionou uma peça, onde podemos escolher a pintura em tecidos, quadros 

e a criação de um caleidoscópio. 

 

 

O professor e Auxiliadora (In memorian) confeccionando obras. 
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9.0 ARTES CÊNICAS E A EDUCAÇÃO. 

 

           Falar de teatro com a Tutti foi uma brincadeira de estrear maravilhosa. 

Apesar de minha profissão de cantora estar muito relacionada ao ser atriz e as 

performances dessa profissão, nunca quis me aprofundar nas técnicas que 

fazem um espetáculo ser mágico. Enquanto professora de música sempre usei 

as técnicas teatrais para ajudar crianças muito tímidas e com dificuldades de 

relacionamento a interagirem melhor e sempre deu muitos resultados.  

          A professora dessa disciplina foi de uma condução de ementa exemplar 

e de técnicas de aprendizado maravilhosas. Estendendo relações com a turma 

fomos partilhar de experiências em relação ao teatro escolar 

 

9.1 Qual é a relação do teatro com a escola? 

          O Teatro na Escola tem uma importância fundamental como auxílio para 

uma boa educação. Ele permite ao aluno uma enorme “gama” de aprendizados 

podendo citar como exemplos, a socialização, a criatividade, a coordenação, a 

memorização, o vocabulário e muitos outros.  

          Através do teatro, o professor pode perceber traços da personalidade do 

aluno, seu comportamento individual e em grupo, traços do seu 

desenvolvimento e essa situação permite ao educador, um melhor 

direcionamento para a aplicação do seu trabalho pedagógico. Na pesquisa em 

grupo junto com os colegas da pós - graduação, contextualizamos a 

importância de se abordar o teatro na escola para que ele seja termômetro de 

desenvolvimento e não momento apenas de estrelismo. Esse teatro não deve 

ser encarado apenas como momento brincante. Nesse aspecto devemos 

observar a criação nessa ordem: Texto, cenário, figurinos, objetos cênicos a 

serem utilizados e espaço cênico. Esses aspectos se criados no grupo que o 

executará (MEIO), se transformará no chamado TEATRO DE PROCESSO. Se 

apenas ele chega sem respeitar o nível do grupo, o famoso de cima pra baixo 

se chamará TEATRO PRODUTO.  
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  Início do processo 

              O ponto de chegada aos resultados, aqui apresentados, deu-se a 

partir de uma pesquisa de abordagem qualitativa, classificada, quanto aos 

objetivos, como uma pesquisa exploratória, uma vez que buscou uma primeira 

aproximação sobre os jogos dramáticos e o imaginário.  

             Muitos de nós tivemos um contato mais profundo com os jogos 

dramáticos pela primeira vez, fomos pra prática descobrir técnicas do jogo com 

a utilização do espaço cênico, o conhecimento, o domínio do corpo, a relação 

com o outro, com os objetos, o uso da voz, dos gestos e o fazer-se ver e ouvir, 

e da tipologia das práticas de Ryngaert (1985), A professora Tutti recomendou 

a improvisação coletiva, como uma situação de comunicação, a partir de um 

tema livre; uma narrativa; um mote; uma imagem, desenvolvida pelo grupo e 

que comunica uma mensagem. Deste modo, mais do que um atrelar das cenas 

a um texto escrito, próprio das práticas teatrais usuais, a proposta, atendendo 

as orientações de Jean Pierre Ryngaert (1985), propiciou uma experiência 

subjetiva criadora do desenvolvimento do indivíduo na sua relação com o 

mundo, pertencente ao campo da cultura. 

        No texto Teatro na Educação. O que é afinal de Fanny Abramovich 

“Estrelismo nunca foi objetivo pedagógico”.A expressão é um direito de 

qualquer individuo e se como educador digo que a criança não leva jeito, o 

teatro passa a ser uma atividade que exclui e marginaliza.Esse caminho é 

muito pouco pedagógico, muito elitista e fundamentado em falsos 

critérios.(ABRAMOVICH,Fanny ,1976) 

 

9.2 Resenha do texto Porque Teatro na Escola? 

           Do livro, JAPIANO, Ricardo. A linguagem Teatral na Escola, Campinas, 

SP, Papirus, 2007; Fizemos uma leitura muito rica do texto Teatro na Escola 

(pags: 91 a 109) Em suma, o teatro deve ser pensado como uma forma eficaz 

de comunicação seja com qualquer linguagem que os praticantes escolham 

para amadurecer e/ou criar.  

          O teatro não é um fenômeno particular dos palcos e sim de 

amadurecimento principalmente educacional coletivo, pesquisado e pensado 

no dia a dia tornando-se assim corriqueiro e próximo.O faz de conta não deve 

ter interesses planejados a não ser o de incentivar a descoberta de si mesmo e 
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de suas potencialidades de forma lúdica. O faz de conta é duplamente 

educativo por ser culturalmente destinado a infância e por possibilitar avanço 

das crianças na compreensão de complexos sistemas representação e 

comunicação. As crianças começam a agir plenamente como membros do 

grupo cultural. (JAPIASSU 2007 pag 105).  

        Teatro é uma palavra de origem grega, cujo significado é “Lugar de onde 

se vê”. Isso equivale dizer que todo fenômeno teatral é espetacular, mas nem 

toda espetacularidade é teatral. Por exemplo, um beija flor no jardim é uma 

verdadeira espetacularidade, mas não é a rigor teatral, porque não é produzida 

pelo ser humano. Pra ser cênico devemos usar o corpo, por isso essa 

particularidade humana de comunicação. Segundo Japiassu 2005, é importante 

que a teatralidade possa ser pensada como fenômeno que não se limita aos 

palcos de casas de espetáculo. 

 Enquanto educadora posso dar méritos a professora Tutti e dizer que 

aprendi muito com o material que ela trouxe para nosso aprofundamento 

teórico e principalmente com as aulas dinâmicas e com jogos dramáticos e 

muito educativos. Mesmo não sendo atriz usarei agora os jogos dramáticos 

para desenvolver a sensibilidade e a percepção do espaço para que os artistas 

num contexto geral possam saber que a arte é antes de tudo uma forma de 

comunicação. Depois de tantas informações tivemos a apreciação. Eu fui 

apreciar e analisar com essa visão teatral a peça “Patativa canta no céu”, 

direção de Emias Barreto apresentada em outubro de 2009. 

 

Atores em cena na peça “Patativa canta no céu! 
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10.0 MÚSICA E ARTE- EDUCAÇÃO. 

"Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música  

não começaria com partituras, notas e pautas.  

Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria  

sobre os instrumentos que fazem a música.  

Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria  

que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. 

Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas  

para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes". 

 

(Rubem Alves) 

 

Coral do Piamarta, no Valorização do Nit em Limoeiro do Norte-CE em 2009 

 

10.1 A música e a arte 

 

         A música é uma expressão artística que se incorpora a performance, a 

criação e os sons. O impacto que a música causa nas pessoas não se limita só 

a arte, mas a muitos outros fins que ajudam a definir a personalidade de um 

ser. Ouvir música ativamente é contribuir para o desenvolvimento da 

sensibilidade, da percepção e da imaginação, assim como é também um 

primeiro passo para a compreensão da linguagem musical e dos seus códigos, 

uma das finalidades do nosso trabalho. Desenvolver o gosto pela música e a 

intimidade com os elementos da linguagem musical é outro dos nossos 
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objetivos básicos, incentivando a fruição e a reflexão artísticas assim como a 

construção do espírito crítico e a ampliação do universo cultural das pessoas.  

  Especialmente nessa disciplina irei falar da minha vivência enquanto 

professora de música e de todas as dificuldades enfrentadas por essa 

disciplina no âmbito escolar. Depois de anos pesquisando e levantando essa 

bandeira não tenho dúvida que a educação musical anda quase ausente das 

escolas brasileiras devido à falta de uma proposta curricular para o ensino da 

música com o objetivo de democratizar o acesso à arte. 

       Em tempo atrás, não muito distante era comum ouvir vozes de crianças 

cantando nas escolas, enquanto se divertiam e brincavam. A música e os 

cantos infantis exerciam papel fundamental nos jogos do dia a dia, estimulando 

a percepção e ajudando no desenvolvimento da criança. No contexto atual, as 

coisas são bem diferentes. É triste perceber que as escolas foram, pouco a 

pouco, esquecendo-se das canções e cantigas de roda, substituindo-as por 

músicas mecânicas, sem qualquer valor educativo musical, sem que se possa 

questiona-Ias ou mesmo nega -Ias. Penso na música e nessa prática educativa 

como elemento fundamental e vital para o crescimento do aluno, ser social, 

fazendo parte de um processo estético pedagógico voltado para a construção 

dos significados musicais por meio de diferentes formas de participação na sala 

de aula. Letra de música é um tipo de texto e como tal, comporta um 

tratamento semelhante de interpretação e requer os mesmos cuidados com a 

dosagem do vocabulário e com a observação das características da linguagem 

política. Para que o ensino da música chegue a ser um veículo de 

conhecimento e contribua para uma visão intercultural e alternativa frente à 

homogeneização da atual cultura global e tecnológica, atenção especial 

deveria ser dispensada ao ensino da música no nível de educação básica, pois 

é nessa etapa que o individuo estabelece e pode ter assegurado sua relação 

com o conhecimento, operando em nível cognitivo, de sensibilidade e de 

formação da personalidade. (LOUREIRO, 2001, p.) Para que a educação 

musical desenvolva na criança uma atitude positiva diante de tantas 

campanhas de mídia pelas quais passamos nesses dias, que trabalham 

fortemente sobre o nosso poder de julgamento e decisão. Aspectos 
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importantes sobre a prática musical devem ser considerados. Algumas 

reflexões podem ajudar a esclarecer a situação e buscar soluções para o 

quadro em que se encontra o ensino da música no cotidiano escolar. 

      Não consigo compreender que em pleno século XXI uma Lei que obriga o 

ensino de música nas escolas não tenha o rigor de qualquer disciplina e que 

não tenha a obrigatoriedade de ser ministrada por um especialista. 

 O que ensinar, para quê e para quem? 

 Como ensinar, para tornar a música viva e seu conteúdo adequado com a 

realidade do aluno e com o ensino de prestígio? 

 Quem deve ensinar? 

     Descobri com minha prática que a música faz um milagre educativo na vida 

das crianças e adolescentes podendo mudar sua projeção de vida e solidificar 

suas emoções ao ponto de se tornarem cidadãos sensíveis. Não creio em um 

belo currículo em que as emoções não são trabalhadas; e a música como a 

arte no geral tem esse poder. É preciso abrir caminhos novos, atalhos mais 

inteligentes, para fazer com que o nosso trabalho possa ser ouvido por quem 

realmente nos interessa: as crianças, com insistência, perseverança e muita 

determinação. Isso requer muito trabalho, pois enfrentamos uma herança de 

desigualdades em todos os níveis sociais, que obviamente se "reflete na mídia 

seja ela imprensa, televisiva ou falada”. Todo ser humano possui alguns 

potenciais para entender música, desde que lhe sejam dados condições e 

oportunidades para descobrir o sentido e o significado da música para sua vida. 

          Todas as pessoas com que convivi desde crianças te idosos puderam 

aprender música e se expressar através dela. A importância da musica no 

desenvolvimento e manutenção do ser humano é incontestável, pois tudo que é 

vivo em movimento rítmico e harmônico e a arte musical é inerente ao homem. 

          Portanto, o que propomos enquanto educadores musicais, é que nas 

escolas a música não seja encarada apenas como passatempo, mas sim como 

meio para que a criança possa adquirir competências, sensibilidade, 

percepção, observação, atenção e memória auditiva, que é o conjunto de 

habilidade que ficam na cabeça do educando, e assim o capacita a empregar 

essas habilidades na profissão que venha a exercer. Chizuko Yogi (apud CND, 

2003, p. 12) afirma que "a Educação Musical é um importante mediador do 

desenvolvimento da criança nas suas habilidades físicas, mentais, verbais, 
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sociais e emocionais". A música mexe com as nossas emoções mesmo antes 

de nascermos. E a criança ao vir ao mundo encontra-se de imediato envolvida 

pela "paisagem sonora" em que vive sua família e a comunidade a que se 

pertence. A música é um produto da arte que acompanha o homem, pois 

possui significativas contribuições na provisão de meios que ajustam as 

condições do viver humano; ela participa no processo do desenvolvimento da 

personalidade e amadurecimento do caráter, abre caminho ao entendimento 

para o estudo extra convencional da própria música, anima todos os sentidos 

restaurando a alegria do ensinar e do aprender. (Matos Elvis, Diretor do curso 

de educação Musical da UFC, ABEM 2009)               

         10.2 A música na minha prática.    

         Pesquisando a metodologia triangular de Ana Mae Barbosa, desenvolvo 

um planejamento de: 

 Reflexão: conhecendo a história ou seu autor (compositor)seus 

elementos  

 Fruição: Apreciar a música respeitando suas diversidades e elementos 

que possibilitam seu marco histórico 

 Produção: Toda a pesquisa deve conceber a criação. Utilizando os 

elementos estéticos que forma descobertos na pesquisa e apreciados.                

      Por fim depois desse desabafo baseado nas experiências e na minha 

dedicação ao estudo da música, desejo que tenhamos bons profissionais e 

principalmente respeito por essa disciplina que se bem conduzida será uma 

grande aliada a mudança que se propõe a educação. 

 

                      Apresentação natalina - coral das crianças em Tabuleiro do Norte/2009 
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11.0 PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 

 

        Com a contribuição acadêmica do professor Cleison Luís Rabelo, fizemos 

uma verdadeira viagem sobre as diversidades culturais brasileiras procurando 

ter a percepção do que realmente é manifestação cultural contribuinte para 

nossas histórias. Através das artes temos a representação simbólica dos traços 

espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade 

ou o grupo social, seu modo de vida, seu sistema de valores, suas tradições e 

crenças. A arte, como uma linguagem representativa dos sentidos, transmite 

significados que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de 

linguagem, tais como as linguagens discursivas e científicas.  

        Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer sua arte. Sem 

conhecer as artes de uma sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de 

sua cultura. Através da poesia, dos gestos, da imagem, as artes falam aquilo 

que a história, a sociologia, a antropologia etc., não podem dizer por que elas 

usam outro tipo de linguagem, a discursiva, a científica, que sozinhas não são 

capazes de decodificar nuances culturais. A arte na educação como expressão 

pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação 

cultural e o crescimento da humanidade. A Educação poderia ser o mais 

eficiente caminho para estimular a consciência cultural do indivíduo, 
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começando pelo reconhecimento e apreciação da cultura local. Contudo, a 

educação formal no Terceiro Mundo Ocidental foi completamente dominada 

pelos códigos culturais europeus e, mais recentemente, pelo código cultural 

norte-americano branco. A cultura indígena só é tolerada na escola sob a forma 

de folclore, de curiosidade e esoterismo; sempre como uma cultura de segunda 

categoria. Em suma, ensinar pressupõe chegar a alguma lugar, subir um 

degrau na escala de conhecimento através de algo que possa ser 

acrescentado enquanto útil a sua vida de alguma forma e em algum momento. 

Conhecer culturalmente o passado é conhecer parte do processo de formação 

de identidade. É preciso fazer uma revisão sobre as finalidades culturais dos 

tempos modernos, será que realmente estamos valorizando esse pluralismo e 

aceitando as pessoas com suas diversidades? 

            Tendo esse entendimento fomos ler alguns capítulos do livro MORENO 

Izquierdo,Educar em Valores, Paulinas 1997,pags:111 a 123, um livro utópico 

cheio de entendimento educativo e  de caminhos que liga os parâmetros 

sociais e culturais pra que só assim os valores sejam respeitados. Segundo 

MORENO Izquierdo, Pra se educar em valores requer uma metodologia 

complexa que leva em conta desde os estímulos valorativos que se oferecem 

ao estudante até a reflexão sobre o ser humano e o seu destino, pag 114. Em 

outras palavras é preciso zelar para que o aprendizado significativo não seja 

uma introjeção da ideologia dominante. O discernimento dos valores é um 

processo individual e que só quando a pessoa vivencia um valor é que este de 

fato existe pra ela.  

         Enquanto educadores e pós graduandos do curso de Arte-educação, não 

devemos ter receio de falar sobre a cultura dos valores numa sociedade de 

constantes transformações como a nossa. A educação é tarefa de todos e 

precisa de compromisso e de busca de valores claros e empíricos a cada dia. 

        Num segundo momento assistimos ao filme: ”Pluralismo cultural, Mojubá - 

a cor da cultura. Que fala do sagrado e do profano e das tradições religiosas 

dos negros e como eles foram cultivando-as. 

 

11.1  Conceituações: 

Segundo VANNUCHI, Aldo, Cultura Brasileira, O que é e como faz, Loyola, 

1982 pags: 21 a 36 
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 CONCEITO BÁSICO DE CULTURA: 

Podemos dizer que cultura é tudo aquilo que não é natureza. Porém toda ação 

humana na natureza e com a natureza é cultura. Ex: O mar é natureza, mas a 

navegação é cultura. Tudo que é produzido pelo ser humano é cultura. 

 

 CONCEITO FILOSÓFICO DE CULTURA: 

É a forma própria e específica da existência da humanidade, um processo 

histórico permanente e inevitável. Os homens são seres culturais por natureza.  

 

 CONCEITO HUMANISTA DE CULTURA: 

Estudo próprio do homem livre e educado nas artes liberais. Engloba tudo 

aquilo que faz o homem superior aos animais e aos bárbaros. 

 

 CONCEITO ETNOLÓGICO DE CULTURA: 

É um conjunto de atributos e de produtos das sociedades humanas e do 

gênero humano, nesse enfoque caracterizamos o jeito de viver, o ser, o fazer, o 

agir de determinados grupos humanos, desta ou daquela etnia. 

 

 CONCEITO DE CIVILIZAÇÃO: 

Não é um termo tão amplo como cultura, vem do latim civis = cidadão; civilis = 

civil, significa cidadão civilizado.Para Spengler, em sua obra “A decadência do 

Ocidente”, ele estigmatiza a civilização como não-cultura. Já Freud, em 1927 

diz que “Todo individuo é virtualmente inimigo da civilização”, e questiona: O 

que acontece com a civilização que gera mais infelicidade do que felicidade?E 

poderíamos refletir sobre o terrível trocadilho de Arthur Neiva, 1940 pag 353   

”Os europeus trouxeram- nos a civilização e também a sifilização.” 

 

 CONCEITO DE ERUDIÇÃO: 

Erudito é aquele que saiu do estado rude, rural. Erudição quer dizer o domínio 

máximo de conhecimentos, saber diferenciado, mais volume de informação do 

que peso de informação. Constitui valor altamente apreciável alguém que  é 

chamado de enciclopédia viva, mas nunca tão precioso como a cultura. 



60 
 

Seus amigos mais 

íntimos a chamam 

carinhosamente por

ENCICLOPÉDICA...

Por ela possuir saberes 

diferenciados e 

abundantes, 

aparentemente sem limites,  

que vão desde o cearês até 

a língua portuguesa com 

as novas alterações...

 

Slide do trabalho em grupo... Madame D 

 

         Depois de estudar todos esses conceitos em plenária, foram divididos os 

trabalhos em grupo e aqui vou me deter a comentar o aprendizado da minha 

equipe. Foi um trabalho muito rico. Descobrimos com esses questionamentos 

que a cultura é algo conquistado com a vivência de costumes, de modos de 

agir, pensar ou falar e que cada etnia cultiva os seus modos e que devem pelas 

leis culturais ter o cuidado de preservá-las. Se não o fizer perderá a identidade 

e assim a sua cultura. Porém a mesma deve preservar os comportamentos da 

civilização, pois alguém civilizado é alguém que se tornará um habitante de 

uma determinada região ou cidade. Na erudição, que na verdade é um termo 

distante do nosso vocabulário, podemos perceber que alguém muito culto e 

cheio de informações, deve ter muito cuidado pra não ser de fácil manipulação 

e assim ser alguém sem identidade cultural. A cultura deve ser também 

associada ao cidadão civilizado, sempre com a característica de respeito aos 

costumes e nunca alguém de conhecimento erudito poderá diminuir a 

experiência de alguém de cultura vasta. 



61 
 

Mais do que eruditos, sejamos 

sábios, sejamos cultos...

Um beijo no coração de cada um!

 

 

      Os momentos finais dessa disciplina foi um verdadeiro celeiro de diversas 

manifestações culturais. Depois de estudar o pluralismo e a forma de respeitá-

lo e cultivá-lo tivemos em sala uma arena de artistas defendendo suas diversas 

culturas. Apreciem a seguir: 

Minha equipe num ritual indígena 

 

Capoeira  
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12.0 OFICINAS DE PRÁTICAS LÚDICAS. 

 

Professora Iany e acessórios para a oficina lúdica 

            A oficina de práticas lúdicas foi uma das disciplinas mais esperadas 

pelos pós - graduandos. Afinal a disciplina de Arte, nas escolas deve ser 

especialmente prática, sem esquecer que o educador deve sempre se basear 

na proposta triangular, sabendo que a prática da arte na educação deve pautar 

sua trajetória na pesquisa, na apreciação diária e principalmente da criação. 

Copiar deve ser algo abolido. Nas práticas lúdicas, praticamos brincando várias 

atividades, afinal a professora Iany é especialista nessa arte. De acordo com 

Maluf (2003, p. 9), “Brincar para a criança é um momento mágico. Brincando 

ela alimenta sua vida interior, liberando assim de criar e reinventar sua 

capacidade”. E assim como crianças, deu-se inicio a liberação e a possibilidade 

de reinventar nossas experiências em sala. 

12.1 Natureza lúdica do homem e sua importância para o crescimento: 

          O homem por sua história genética e emotiva em geral é um ser lúdico 

afinal a brincadeira é como um reflexo espontâneo dessa espécie. Nossas 

crianças de desenvolvem naturalmente através dessa prática prazerosa pois 

em sua maioria para desenvolvê-la utilizamos os jogos, brinquedos e a 

descontração de forma universal. Assim desenvolvemos o lúdico através das 

potencialidades infantis possibilitando suas reflexões. 
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         A escola deve ser um lugar alvo de muitas brincadeiras com o objetivo de 

praticar o prazer, a sensibilidade, a criatividade e afetividade entre os 

participantes dessa ação. Nesse momento desenvolve-se uma emoção 

chamada “MOTIVAÇÂO”. O professor bem preparado nas práticas lúdicas 

sejam elas artísticas contação de história, dinâmicas, confecção de jogos e/ou 

brinquedos, vivências corporais e recreativas fazem do brincar uma alternativa 

pedagógica de grande importância na sala de aula de forma global tanto para 

os alunos como para o professor.  “Como atividade livre e espontânea exercida 

pelo homem desde a mais tenra Idade, a atividade lúdica é aqui compreendida 

como algo mantenedor de duas esferas de ação: uma individual e outra 

sociocultural, ambas envolvidas pela subjetividade humana. (COLARES 1984, 

p. 70)” 

12.2 O que a arte-educação tem haver com a Ludicidade? 

            Segundo Pareyson (1989, p32) “... A arte é produção e realização em 

sentido intenso, emitente, absoluto, a tal ponto que, com freqüência, foi, na 

verdade, chamada criação. O fato é que a arte não é somente executar, 

produzir, realizar e o simples fazer não basta para definir sua essência.” 

Contudo a arte é principalmente invenção do saber, da pesquisa e da 

criatividade. A educação lúdica se propõe a fazer essa tentativa de incorporar a 

arte na educação escolar relacionando o brincar como fonte de aprendizado. 

Para Duarte Jr.(2007) “Não se pode reduzir o ensino da estética e produção 

artística, deverá ser compreendida como um exercício de criatividade e 

autonomia”. O professor é um intermediário entre o aluno e o conhecimento, 

assumindo um papel importante na formação desse indivíduo. 

Penso numa arte educação que faça a diferença entre erudição e 

sabedoria. Depois de saber as informações o educando deve internalizá-las 

provocando transformações no pensamento e ampliando o olhar reflexivo. 

Percebo na educação lúdica uma das formas, mas eficazes de se transformar a 

educação sem motivação. Se o educador tiver meios pedagógicos e desejo de 

fazer uma escola diferente encontrará no brincar um grande aliado. Para 
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Benjamim (1984) o jogo é um hábito de alimentar-se, adormecer, estudar, 

vestir-se, lavar-se, que devem ser inculcados na vida da criança por meio da 

brincadeira. 

12.3 Condições essenciais para o brincar: 

 Tempo: A criança precisa de tempo durante seu cotidiano. Tempo livre 

 Espaço: o espaço é importante para que ela descubra  o prazer de 

brincar.Qualquer espaço pode ser utilizado. 

 Acompanhantes: A companhia para brincar é um outro na vida da 

criança,este outro tem uma importância fundamental no seu crescimento 

corporal e na personalidade. 

 Brinquedos: Podem ser concretos ou não. Não importa o material ou a 

forma. A criança pode descobri-lo no próprio corpo. 

 Ação: Acontece fisicamente ou no imaginário. È o prazer inexplicável de 

brincar. 

 Caráter: Formal ou informal. Aprender brincando independente da forma 

como é dirigida. 

 

Brincantes a brincar de criar 
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              A professora Iany nos deu uma boa base teórica de como desenvolver 

a ludicidade sem perder o foco do aprendizado, fomentando a tese dos 

principais teóricos do cognitismo e construtivismo e sobre o que dita os Pcn’s 

envolvendo dança, teatro, musica, artes visuais etc. Chegamos à conclusão de 

que o planejamento é fundamental para que a arte lúdica seja realmente uma 

atividade séria e com profissionais cheios de conteúdos. Esse planejamento 

deve se pautar principalmente na observação do conteúdo psicomotor, artístico 

e cognitivo. Seja qual for minha atividade, devo abrir meu olhar pra essas três 

vertentes, e assim terei um planejamento global com maior possibilidade de 

bons frutos e dinamismo. Em sala fizemos dinâmicas, contação de histórias e 

construção de brinquedos e instrumentos musicais com boas dicas da 

oficineira. 

 

 

A oficina foi uma verdadeira festa em toda sua extensão. Professora Iany e alunos da pós. 
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13.0 ARTE E CULTURA POPULAR.  

 

Professor Claudio e artesões da Palha 

             Unidos a paixão do professor Claudio Henrique, viajamos no mundo da 

cultura popular e do folclore nordestino observando a criação e a tradição 

dessa história que tanto influencia o comportamento e a história de evolução 

comportamental e industrial do povo dessa região. Com tantas informações 

podemos diferenciar os níveis de cultura 

 Cultura acadêmica: Tudo que é produzido por pessoas de nível superior. 

 Cultura de massa: Tem por objetivo atingir um numero grande de 

pessoas e usa tecnologia. Ex: TV, outdoor... 

 Cultura popular: Conjunto de costumes, hábitos, saberes e fazeres 

próprios dos segmentos da sociedade marginalizada. (povão) 

Existe uma semelhança entre cultura popular e folclore. A palavra folclore é um 

termo cunhado do inglês a partir da palavra folk: povo e lore: saber. Essa 

ciência tem o objetivo de estudar antiguidades, cerimônias, crenças, 

superstições e manifestações do saber popular de um povo. È o 

acompanhamento da cultura material e imaterial que se origina no seio do 

povo. Para alguns autores folclore é o estudo da cultura espontânea coletiva de 
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um povo civilizado, ou seja, de uma sociedade com escrita. Essa é uma 

perspectiva defendida por Rossini Tavares (1987) Mas muita coisa é cultura e 

não é folclore. A cultura popular é uma transmissão de conhecimento 

absolutamente empírica, sem teoria definida. Ao contrário da cultura de massa 

que não possui domínio. É além da fronteira do publico alvo.    

13.1  Como saber se um costume é tradição? 

           Pra ser tradicional, precisa ter virado costume. E a tradição é 

exatamente ser costumeiro de geração em geração. Segundo MAURICIO 

Albano (1985) “Criação e Tradição caminham juntas.” É preciso cuidar para 

que o saber venha de pai pra filho, pra que seja tradicional. 

 “A tradição é algo que se perde no tempo e, para não se esclerosar, se mescla com outros 

elementos, incorporando o novo em uma permanente mutação.” 

Gilmar de Carvalho 

          As primeiras manifestações de arte popular re conhecidas no Brasil 

foram o artesanato e esculturas em madeira. Contemporaneamente 

acrescentou-se modelagem de cerâmica, trançados em fibras, 

reaproveitamento de metais e também aproveitamento do couro. A arte popular 

são manifestações artísticas criadas e executadas no meio do povo com seus 

próprios saberes. Ex: reisado, bumba meu boi, pastoril, artesanatos etc. E pra 

executar essa arte temos em cada canto do mundo um artista popular, como se 

tornar um artista popular?Tendo o reconhecimento popular e da crítica. 

             O professor Claudio fez uma aula muito discursiva e num segundo 

momento de observação da cultura popular, procurando saber de onde vem e 

como caminha no hoje. Fomos à feira e em conversa com feirantes, o nosso 

estudo teórico foi fundamentado, e o que concluímos como ensinamento maior 

é que a tradição esta com seus dias contados. Segundo Alfredo Bossi (1985) 

“Pra ser arte popular tem que construir- conhecer- expressar”, os filhos não tem 

mais essa relação com os pais que são quem detém o saber, assim corremos 

um grande risco de falta de construir, de conhecer e por fim não teremos o que 

expressar. 
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Eu e Nildinha tomando um café nos artigos da palha 

13.2 Construir, conhecer e expressar a arte! 

Esse é o grande desafio! 

Por Daniella Campelo 

                   O estigma de que popular é pobre e vem da classe pobre cada dia se 

fundamenta mais nos estudos de “arte popular”. Quando li o texto “Arte 

popular, criação e tradição”, consegui nitidamente perceber como isso 

realmente virou um rótulo, mas esse rótulo é realmente dado pela vivência que 

se exala dessa prática. 

              Costuma-se chamar de “arte popular” a produção de esculturas e 

modelagens feitas por homens e mulheres que, sem jamais terem freqüentado 

escolas de arte, criam obras de reconhecido valor estético e artístico. Seus 

autores são gente do povo, o que, em geral, quer dizer pessoas com poucos 

recursos econômicos, que vivem no interior do país ou na periferia dos grandes 

centros urbanos e para quem “arte” significa, antes de qualquer coisa, trabalho.  

            Apesar de fortemente enraizada na cultura e no modo de viver das 

pequenas comunidades nas quais tem origem, a arte popular exprime o ponto 

de vista de indivíduos cujas experiências de vida são únicas. Apresenta os 

principais temas da vida social e do imaginário — seja por meio da criação de 

seres fantásticos ou de simples cenas do cotidiano  numa linguagem em que o 

bom humor, a perspicácia e a determinação têm lugar de destaque. Talvez 

venha daí seu forte poder de comunicação, que ultrapassa as fronteiras de 
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estilos de vida, situação sócio-econômica e visão de mundo, interessando a 

todos de maneira indistinta. Analisando todas essas vertentes comportamentais 

me atreveria a perguntar, por que a arte popular se manifesta em grande 

volume nas periferias ou em centros populares de pequenos de pequeno saber 

escolar? Como o mundo é movido pelas perguntas e não pelas respostas, me 

inquieta saber que manifestações tão significativas de um povo tenham ainda 

um rótulo tão pobre. Concordo totalmente quando diz Alfredo Bossi (1985) que 

arte é construção – conhecimento - expressão.  

          Na minha pouca experiência com a arte popular tenho como maior 

defensora minha mãe, uma professora do interior do ceará, que nunca teve em 

sua hereditariedade ninguém que vivesse ou fizesse arte e curiosamente 

perguntei: _Mãe, como a senhora aprendeu a fazer tantos trabalhos manuais 

em especial o crochê? E ela respondeu: _ “Quando era criança ficava 

esperando meus irmãos na calçada de D. Ducarmo que fazia crochê muito 

rápido, ela não me ensinava, mas ficava olhando fixamente para não perder 

nada. Mas meu irmão logo chegava e começava a caminhada de volta pra 

casa cerca de 3 kilômetros. Fui fazendo várias coisas pequenas, mas na fase 

adulta em uma época muito difícil, voltei a fazer crochê para sustentar minha 

família, passava noites acordadas e no dia seguinte o dia no trabalho, mas as 

peças eram sempre muito formosas e logo conseguia vender com a ajuda de 

Deus”. 

        Depois dessas palavras pude realmente concretizar que a arte é popular 

no meio de gente simples, porque dinheiro nenhum do mundo paga um crochê, 

um bordado de ponto cruz, um pote, uma escultura de madeira, uma sandália 

de couro etc. E a arte que Bossi defende se realiza realmente ai, essas 

pessoas constroem, conhecem a construção e as amam como filhos, e amam 

também quem as amam e as admiram, nós, simples defensores de todos os 

artistas populares, devemos trabalhar com as armas que nos sobraram, pois 

enquanto tivermos esse amor poderemos colaborar para o saber ficar mais 

próximo e a arte não se extinguir nunca. 
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Fotos: Arquivo Pessoal 

Arte popular feito pela artesã Maria Teresina de Alto Santo-CE de 2008 a 2009. 

 

  
Ponto Cruz em uma cocha de cama de casal                   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                          
Almofada com P. Cruz 
Tapetes de retalho 

 

 
                                                                             Ponto cruz- Caminho de mesa 
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14.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 
 

Essa ciranda é de todos nós..! 

 

 

“Ufa! 

Entre mortos e feridos salvaram-se todos!” 
               ...É assim que eu me sinto concluindo esse trabalho! Concluir é 

sempre maravilhoso. Alcançar o objetivo, ser confiante e ter foco. Concluir essa 

pós - graduação foi um sonho realizado. Os passos em minha vida foram ao 

contrario. Primeiro fui mãe e depois fui estudar, e chegar até aqui já é motivo 

de festa e de certeza dos caminhos que tenho a trilhar. Por alguns momentos 

pensei de não concluir esse portfólio, que hoje é razão de orgulho pra mim, e 

escrever uma obra dessas sem ter a devida leitura é realmente um esforço 

sobre humano. 

             A educação é apaixonante e tem um poder de viciar quem a exerce e 

quem se apaixona por ela. Quando comecei a ler vários pensadores me 



72 
 

apaixonei por Piaget, Vigotsky e principalmente por Paulo Freire. E ele diz: 

”Conhecer não é de fato adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando 

com adivinhar, com intuir” FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia pag 55. 

Isso me encantou com uma verdade, pois só consigo entender um educador 

ético, que intui principalmente quando tudo vai dar certo e se dedica para esse 

objetivo. 

            A Arte é uma paixão dentro de mim e não sei se um dia conseguirei me 

desvincular dela. Aprendi nesse curso que a linguagem artística é algo que 

deve ser pesquisado, apreciado e criado e /ou recriado todos os dias com 

todas as idades. Segundo Ana mãe essa é a proposta da metodologia 

triangular que tem o objetivo de inovar e dar foco para essa disciplina, 

precisando agora que nós arte educadores sejamos conscientes e 

compactuadores dessa bandeira. 

        Quando falo em cultura popular me emociono! Essa cultura é a historia do 

povo que me cerca; as senhoras que cantam drama, que choram ao vê o boi, 

que participam das festas e crenças religiosas ativamente, pois é isso que as 

fazem viver. Na minha pesquisa de reisado em Alto Santo, descobri que meu 

passado estava submerso a muitas poeiras e que nem minha mãe sabia como 

fazer renascer, pois também não lembrava mais. E como eu ia falar dessa 

vivência a meus filhos?  E como educadora não podia fazer com que a cultura 

popular fosse coisa do passado. Estudei muito e me apaixonei por tudo que 

envolve o saber do povo. O modo de falar, vestir, dançar, comer etc., mesmo 

que muitas vezes não sejam civilizados (sem escrita). Criamos um belo reisado 

que fez história principalmente de emoção com o grupo de idosos que puderam 

reviver momentos da infância. 

        Hoje um ano e meio depois do início da minha pós - graduação em arte 

educação e cultura popular, sou uma pessoa muito melhor, uma educadora 

mais consciente dos meus saberes e da necessidade da minha busca. 

Enquanto professora de música descobri que é preciso ter conhecimento 

teórico para proferir arte com responsabilidade. Estudar, ler, ir ao teatro, a 

museus, e se permitir a viajar nesse mundo mágico que envolve a vida de 

muitas pessoas inclusive a minha. 

      A todos os meus mestres, agradecimentos profundos e cheios de respeito 

pela dedicação de cada um, foram essenciais pra essa história ser escrita. A 
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meus colegas, sentirei muitas saudades de todos, mas principalmente do 

Joaquim Araújo que reencontrei depois de 10 anos e pude perceber que nosso 

amor-amigo ainda é o mesmo. A faculdade Darcy Ribeiro através do nosso 

coordenador e amigo-irmão Cleison Rabelo, obrigado pela oportunidade tão 

direcionada e cuidada com tanto zelo. As falhas foram notáveis e passivas de 

reflexão pela instituição e por nós, pois alunos serão sempre alunos. 

       Com a certeza de falhas, mas principalmente de vontade de crescer 

concluo esse portfólio, desejando ir longe como o vôo da águia que não tem 

medo e não mede esforços. É assim que sinto a arte!Que a filosofia do sucesso 

seja uma leitura introspectiva e de incentivo as dificuldades. EU 

CONSEGUIREI, EU CONSEGUI! 

Filosofia do Sucesso 
Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. 

Se não pensar “quero a qualquer custo!” 
Não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai 

conseguir a vitória não sorrirá para você. 
Se você fizer as coisas pela metade, você será fracassado. 

Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se 
determina pelo nosso espírito. 

Se você pensa que é um malogrado, 
você se torna como tal. 

Se almeja atingir uma posição mais elevada, 
deve, antes de obter a vitória, 

dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. 
 

A luta pela vida nem sempre é vantajosa 
aos fortes nem aos espertos. 

Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória 
é aquele que crê plenamente Eu conseguirei! 

 
Napoleon Hill 

 

 

http://www.pensador.info/autor/Napoleon_Hill/
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