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Capítulo I 
 
Didática do Ensino Superior 
 
Resumo 
 
              Apresento este trabalho como fruto dos meus conhecimentos ao longo de 

todas as disciplinas, oferecidas neste curso de Especialização em Arte Educação e 

Cultura Popular Brasileira. Onde está toda a minha aprendizagem e o que tenho a 

oferecer aos meus alunos para que a partir desta nova vivência possa contribuir 

para uma nova metodologia de ensino, com o intuito de trazer a ludicidade para a 

sala de aula, sempre com objetivos condizentes a realidade dos mesmos. 

 

 

Considerações iniciais 
(Foto no ensaio da minha formatura no Dragão do Mar 09/08) 

 

               Quando terminei a Faculdade, 

pensei nossa! Estou terminando mais uma 

etapa da minha vida profissional, e ai? O que 

vou fazer para crescer nos meus 

conhecimentos? Ficar em casa e ler ou reler 

o que estudei na Faculdade, que com certeza 

vou entender melhor muitas coisas que não 

tive tempo para pesquisar, más não vou 

poder exercitar junto com outras pessoas as 

vivências e aprendizagens que se pode ter em sala de aula, onde muitos pensam 

diferente, más todos com a intenção de dividir experiências e com isso ganhar 

novos conhecimentos. 

              Pensar em Arte-Educação, más o que será isto? Com certeza uma nova 

maneira de educar, uma maneira mais alegre, objetiva, interessante e significativa. 

            Então resolvi aceitar o desafio e conhecer a Arte-Educação. 
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        Reflexão: A Escola é ou não um 
espaço democrático e transformador? 
(APOSTILA, 2008) 
 
 

 

(foto em sala de aula: exposição de um trabalho sobre 

Celest Freinet em Didática.) 

 
 

          Conceituar Didática; foi assim que a nossa professora Adeliane Sales 

começou a nos falar sobre Didática, onde LIBÂNEO (1991) diz, uma disciplina que 

estuda os objetivos, os conteúdos, os meios educacionais, que são sempre sociais, 

ela se fundamenta na Pedagogia; é assim uma disciplina pedagógica. 

 

         A professora Adeliane Sales (APOSTILA, 2008) diz, as dimensões da Didática 

são humanas, políticas e sociais. As humanas são as relações pessoais 

estabelecidas em todos os níveis da educação. Enquanto que a política e social são 

elementos que influenciam a transformação da sociedade formando o cidadão, 

onde este é um membro participante e modificador. 

 

        Ainda falando em dimensões da Didática, para entender melhor sobre o 

assunto fizemos uma dinâmica em grupos, onde várias frases foram distribuídas 

para que repensássemos a nossa postura diante de tais questionamentos. Todos os 

grupos falavam sobre os seus anseios e medos diante do novo, e sem perceber 

estávamos exercitando nossa dimensão humana.  
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(Foto em sala durante o trabalho sobre 

Celéstine Freinet, na Faculdade Darcy Ribeiro) 

 

 

 

 
         

         Então qual o papel da didática? 

         Segundo LIBÂNEO (1991), o processo de ensino é um objeto de estudo da 

Didática, onde não pode ser tratado como atividade restrita ao espaço da sala de 

aula.  

 

          A turma foi dividida em oito grupos e cada grupo ficou com um pensador. 

 

 Carl Rogers – Nascido nos Estados Unidos em 1902, formou-se 

em psicologia e especialista em problemas infantis. Foi como 

professor que pos em prática os seus estudos sobre as crianças. 

Ele acreditava que as crianças tal qual como os professores 

precisavam ser vistos como seres humanos, valorizando assim, os 

sentimentos. ROGERS (1951), diz; Melhorando o nosso 

relacionamento como os alunos, melhoramos nosso ensino, 

melhora a aprendizagem.  

 Henry Wallon – Nascido em 1872, na Alemanha. Foi médico, 

psicólogo e filósofo. Wallon acreditava que é pela emoção que o 

aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. Confirmando 

assim a idéia da valorização do ser humano. 
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 Jean Piaget – Nascido na Suíça, em 1896. Especialista em 

psicologia evolutiva e epistemologia genética, filosofia e educador. 

Para Piaget a aprendizagem é um conceito psicológico. Pois a 

inteligência infantil se constrói gradualmente: estimulando e 

desafiando. 

  John Dewey – Filósofo, psicólogo e pedagogo, que exerceu 

grande influência sobre a pedagogia contemporânea.  Dewey 

criticava a decoreba APOSTILA (2008). O interesse do aluno 

deveria ser o ponto de partida do professor. 

 Ovide Decroly – Nasceu na Bélgica, era médico, mas era mais 

ligada a Educação, Decroly dizia que a Escola deve se assemelhar 

a uma oficina ou laboratório onde a prática deve estar presente. 

APOSTILA (2008).  

 Leo Vigotsky – Psicólogo nasceu na Rússia. Foi professor e 

pesquisador no campo de defectologia. Vigotsky dizia na ausência 

do outro, o homem não se constrói homem. Apostilha (2008), na 

sua teoria Vigotsky acreditava que o homem precisava do convívio 

com outras pessoas para se desenvolver e evoluir.  

 Paulo Freire - Nasceu em Recife em 1921. Professor de escola e 

criador de idéias. Freire criticava a educação bancária. Isto é, 

educação que trata as pessoas como objeto, onde a Educação é 

uma ação cultural, APOSTILA (2008). 

 Célestine Freinet. Nossa pesquisa foi sobre esse grande professor. 

          No trabalho deveria conter: contribuições, análise das obras, 

contextualizações do autor. Alunas Diana Cláudia (autora), Rosa Maria e Flávia de 

Carvalho. 
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Célestin Freinet

O mestre  do 

trabalho e do 

bom  senso

  

  Trabalho apresentado no power point. 08/11/2008 

 

 

 

 

 

Quem foi esse grande Educador?

 Célestin Freinet nasceu em 1896 no sul da 

França, na região de Provença, numa família de 

oito filhos. Seus dias de escola foram 

profundamente desagradáveis, e afetaram seus 

métodos de ensino e desejo de reforma.

 Foi recrutado pelo exército francês, em 1915 

onde teve uma lesão pulmonar causada por 

gases tóxicos. Nesse período já cursava o 

magistério. 
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 Em 1920 começou os trabalhos como 
professor da escola primária antes mesmo 

de concluir o curso normal. Foi aí que 
Freinet começou a desenvolver seus 

métodos de ensino.

 Em 1923 Freinet comprou um tipógrafo, para 

fazer parte das atividades de classe.

 
 

 

 

 

 

 

 

 Em 1924 Freinet criou uma cooperativa de 
trabalho com professores de sua aldeia, esta 
cooperativa suscitou o movimento da Escola 
Moderna na França. Neste mesmo ano inicia as 
primeiras correspondência escolares.

 Escreve o livro A Imprensa na Escola e cria a 
revista “La Gerbe" (O Ramalhete) composta de 
poemas infantis.

 Freinet casa-se em 1926 com a artista plástica 
Élese, que é  sua grande aliada.
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 Em 1933 é exonerado de suas funções.

 Em 1935 cria uma escola proletária.

 Em 1940 é mandado para o campo de 

concentração em Var.

 Em 1956 lançou uma campanha para quantificar 

os alunos nas salas de aula. Onde lutava por 25 

alunos por sala.

 Em 1966 em Vence na França, morre Freinet.

 
 

 

“A democracia de amanhã se 

prepara na democracia da 

escola.”
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(Foto de uma apresentação em sala) 

          Freinet achava que a sala de aula não é um espaço físico determinado pelas 

instituições educacionais, mas a sala de aula 

pode ser qualquer espaço onde o exercício do 

pensamento e da criatividade esteja presente a 

serviço da sociedade. Defendia a pedagogia 

natural, de acordo com os interesses do aluno. A 

pedagogia de Freinet foi centrada na criança. Na 

Escola criada por ele utilizou várias técnicas: 

Aula Passeio, Texto livre, Imprensa Escolar, Correção, Livro da Vida, Fichário de 

Conduta, plano de trabalho, correspondência Interescolar e Auto-Avaliação. 

(Apostila, 2008). 

           Todas essas técnicas tinham a simples intenção de fazer com as crianças 

construíssem seu próprio conhecimento, partindo do conhecimento prévio. 

 

            Carl Rogers em sua obra Liberdade para Aprender, diz: Melhorando o nosso 

relacionamento com os alunos, melhora o nosso ensino, melhora a aprendizagem. 

(Foto em sala. Apresentação do trabalho sobre Freinet) 

        
     
          Carl Rogers se preocupou 

com o aluno enquanto pessoa, 

valorizando assim o Eu do aluno. E 

quanto ao professor, este deve ser 

um facilitador da aprendizagem, 

onde seu sucesso está, 

principalmente, em qualidades 

como autenticidade, a 

compreensão empática, a aceitação e a confiança no aprendiz. (Apostila, 2008). 
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  Conclusão 

 
       

    Hoje da minha experiência em sala de aula percebo que nós professores temos 

que saber articular a teoria com a prática. Quando coloco meus alunos para fazer 

uma atividade simples de desenho livre, acredito que eles poderão usar a 

imaginação deixando a criatividade fluir, mostrando assim todo o seu conhecimento 

de mundo. Cabe a nós professor dar significado a este desenho, indagando o 

porquê do desenho escolhido; ouvindo suas respostas e percebendo como eles 

expressam seus sentimentos e o que o desenho representa para eles.  FREIRE 

(1996) diz  ao entrar em uma sala o professor deverá estar sendo um ser aberto a 

indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições.  Ser critico e 

inquiridor, inquieto em face da tarefa que o mesmo tem; a de ensinar e não a de 

transferir conhecimento. 

 

          O processo de aprendizagem que tive da Faculdade à Pós-graduação e 

principalmente nesta disciplina de didática a que veio me trazer os conhecimentos 

necessários a esta teoria e prática a qual me refiro no começo. Devo salientar que 

sem estes conhecimentos eu não saberia dar significado aos trabalhos dos meus 

alunos.   

 
         Gosto muito das idéias de Carl Rogers, quando ele nos fala da importância do 

processo da empatia, a qual nós professores temos que nos colocar em relação ao 

processo do ensino-aprendizagem do aluno.  Fazendo assim com que a 

convivência em sala melhore e a aprendizagem possa acontecer. 
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Capítulo II 
 
Pluralismos Culturais nos Processos Educacionais 
 

           A Bandeira do Brasil estava no chão da sala e tocava a música do Cazuza 
(Brasil). 
 

 
 
 
“Brasil mostra tua cara 

Quero ver quem paga para a gente ficar assim 
Brasil, qual é o teu negócio? 
O nome do teu sócio?  
Confia em mim “. 
                                 (Cazuza) 
 

 

Considerações iniciais 
 
         Fiquei encantada como o professor Rabelo começou a aula, de uma maneira 

lúdica e prazerosa ele nos chamou atenção sobre o tema: 

Valores # Diferenças. 

        Vamos falar sobre os Quatro Pilares da Educação. Trazendo para os nossos 

alunos a importância desses pilares. BRANDÃO (2005), diz que: 

 Aprender a Conhecer - aprender como ter acesso aos conhecimentos 

produzido pela humanidade.  

 Aprender a Fazer é ser – capaz de colocar o conhecimento a serviço 

da realização de um projeto, é aprender a transformar idéias em 

ações, em produto.  

 Aprender a Ser – é conhecer ter autonomia, assumir-se como igual e 

diferente dos demais, identificando quais seus talentos e limitações e 

empenhando-se em desenvolver os primeiros e superar os últimos.  

 Aprender a Conviver – aprender a comunicar-se com o outro. 

            Quando as crianças vivem situações de diálogo, são críticos diante dos 

meios de comunicação, sabe a importância da leitura e da escrita, elas estão 

exercitando o conhecimento. Quando estão realizando um projeto e transformando 

idéias em ações, elas estão exercitando o fazer. Se estiverem realizando uma 
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atividade artística, poderão perceber melhor do que gostam e quais são seus 

limites. Quando realizam atividades em conjunto, podem perceber e aceitar que o 

outro é diferente, e com essas diferenças vão percebendo que cada um tem seu 

papel dentro do grupo. Eles exercitam o planejamento das tarefas, se questionam e 

sem perceber estão convivendo com o outro. 

Para ilustrar as diferenças tem um poema que fala assim: 

Precisa-se 

 

De pessoas que tenha os pés na terra 

a cabeça nas estrelas. 

Capazes de sonhar, sem medo dos sonhos. 

Tão idealistas que transformem seus sonhos em metas. 

Pessoas tão práticas que sejam capazes de transformar 

suas metas em realidade. 

Pessoas determinadas que nunca abram mão de construir 

seus destinos e arquitetar suas vidas. 

Que não temam mudanças e saibam tirar proveito delas. 

Que tornem seu trabalho objeto de prazer e uma porção 

substancial de realização pessoal. 

Que percebam, na visão e  na missão de suas vidas 

profissionais, de suas dedicações humanistas em prol 

da humanidade, um forte impulso para sua própria motivação. 

Pessoas com dignidade, que se conduzam com coerência 

em seus discursos, seus atos, suas crenças e seus valores. 

Precisa-se de pessoas que questionem, não pela simples 

Contestação, mas pela necessidade intima. 

de só aplicar as melhores idéias. 

Pessoas que mostrem sua face de parceiros legais. 

Sem se mostrarem superiores nem inferiores 

                    Más... Iguais 

                                              (Isac Liberman) 
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           Sabemos que o Brasil é um País de muitas Faces e muitas Cores, onde não 

existe uma só raça nem uma só língua, é um País de muitas Culturas.  

 

           Podemos dizer que cultura é tudo aquilo que não é natureza. VANNUCCHI 

(2002) nos diz que toda ação do homem na natureza e com a natureza é cultura. A 

terra é natureza, mas o plantio é cultura. O mar é natureza, mas a navegação é 

cultura. Tudo que é produzido pelo ser humano é cultura 

 

            Como disse anteriormente que o Brasil é um País de muitas Culturas, 

também e cheio de desigualdades sociorraciais. VEIRA (2008) nos fala da 

Democracia racial, todos os pretos e pardos das camadas mais baixas somente 

ganhariam condições de competitividade para ascender socialmente através de 

política universais, aquelas relacionadas a direitos universais básicos, como 

educação e saúde.  
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Conclusão 
 

            Quando eu estava pesquisando para esta disciplina, cheguei a pensar que o 

Brasil não tinha Cultura, tendo ele se formado através da mistura de muitos povos; 

os índios, que aqui já moravam, os brancos e os negros, escravos vindos da África. 

Más cada povo trouxe sua cultura, seus costumes, seus hábitos, suas crenças. Na 

verdade o Brasil tem uma Cultura vasta, é um País de contrastes, de muitas idéias 

e muitas descobertas. O Brasil é o povo. 

 

            O Brasil é formado de diversas etnias e de emigrantes de diferentes países. 

É na Escola que podemos perceber o encontro de diferentes grupos de alunos que 

assim constituem uma verdadeira democracia. Não podemos esquecer que também 

é na sala de aula que acontece a discriminação e o preconceito. O professor como 

agente transformador e formador de opiniões deverá colocar sempre em foco 

assuntos relacionados à pluralidade cultural. Pois quanto mais este assunto estiver 

em pauta mais os alunos irão entender as suas dimensões.  
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Capítulo III 
 
Teorias Cognitivas da Aprendizagem 
 
Considerações inicias 
 
 
             Estudos baseados nos pensadores e teóricos Jean Piaget e Lev 

Semenovich Vygotsky. 

             Para Piaget o desenvolvimento psíquico, começa quando nascemos e 

termina na idade adulta, onde se compara ao crescimento orgânico: onde este se 

orienta para o equilíbrio.  

           Com Piaget surgiu o Construtivismo, segundo o qual o verdadeiro 

conhecimento é fruto de uma elaboração (construção) pessoal, que resulta de um 

processo interno do pensamento fazendo assim que o sujeito coordena diferentes 

noções entre si, dando-lhes um significado, relacionando-as a outros fatores já 

vistos. 

            Para Vygotsky as funções psicológicas têm um suporte biológico já que são 

produtos da atividade cerebral, onde se fundamentam nas relações sociais entre o 

indivíduo e o mundo exterior, desenvolvendo-se num processo histórico onde a 

relação homem/mundo é uma relação mediada por símbolos. APOSTILA (2008). 

 

          Para expressar nosso pensamento fizemos uma oficina dramática na qual 

apresentamos uma paródia: Era uma casa muito engraçada. 

 

       Nessa paródia nosso grupo quis mostrar que dificuldades sempre existem, mas 

não podemos parar e esperar as coisas acontecerem. Temos que saber aproveitar 

o que existe a nossa disposição para por em prática as nossas idéias. 
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(Foto em sala da apresentação de um trabalho) 

 

 

Era uma cidade muito pacata 

não tinha festa, não tinha graça 

ninguém gostava de ir lá não 

não tinha cinema nem diversão 

 

 

até que um dia o circo chegou 

e a cidade modificou 

 

agora está cheia de graça 

até teatro já tem na praça 

tem biblioteca, sorveteria 

até cinema e padaria 

a cidade agora já acordou 

o circo foi a  Cultura ficou! 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

Conclusão 

 

             Ninguém é desprovido de inteligência, nem de boas idéias, más cabe ao 

professor saber aproveitar perceber e deixar fluir as idéias dos alunos para que 

estes percebam o potencial que existe em cada um. Aproveitando o conhecimento 

de mundo dos alunos e objetivando as criações dos mesmos para acontecer o 

aprendizado com mais significado. Nas oficinas tudo era feito ali na hora, tudo meio 

apressado, agente pensava que não ia dar certo, más no final ficava tão legal, que 

percebíamos o quanto é fácil criar. É e isso que nossos alunos terão que perceber. 

Nós temos essa tarefa.  
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Capítulo IV 

Teorias e Tendências Pedagógicas á Pratica Pedagógica 

 

Considerações iniciais 

 

Tendências Pedagógicas na Prática Escolar 

Síntese das Tendências Pedagógicas 

Pedagogia Liberal Tradicional 

 Prepara os alunos para assumir seu papel na sociedade 

 Os conhecimentos são repassados aos alunos como verdades 

absolutas 

 Exposição verbal das matérias por meios de modelos 

 Autoridade do professor que exige atitude receptiva do aluno 

 Aprendizagem mecânica sem se considerar a idade de cada um 

 Manifestava-se nas escolas humanistas clássicas ou científicas. 

Liberal Renovadora Progressiva 

 Adequar as necessidades individuais ao meio social 

 Os conteúdos são vistos a partir das experiências vividas pelos alunos 

diante as situações problemas 

 São usados experiências, pesquisa e método de soluções problemas 

 O professor auxilia no desenvolvimento livre da criança 

 Estimulação de problemas. 

 Montessori, Decroly, Dewey, Piaget, Lauro Lima. 

Liberal Renovadora não-diretiva (Escola Nova) 

 Formação de atitudes 

 Busca de conhecimentos pelos próprios alunos 

 Facilitação da aprendizagem 

 A peça central é o aluno, professor garantirá o relacionamento de 

respeito. 
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 Modificação das percepções da realidade 

 Carl Rogers, “Sumermerhill” escola de A.Neill. 

Liberal Tecnicista 

 Modelar o comportamento humano através de técnicas específicas 

 Informações ordenadas numa seqüência lógica e psicológica 

 Técnicas para a transmissão e recepção de informações 

 O professor transmite informações e o aluno irá fixá-las 

 Aprendizagem baseada no desempenho 

 Leis 5540/68 e 5692/71 

Progressista Libertadora 

 Não atua em escolas, porém visa levar professores e alunos a 

consciência na busca da transformação social 

 Temas geradores 

 Grupos de discussão 

 Relação, é de igual para igual 

 Resolução da situação problema 

 Paulo Freire 

 

Progressista Libertária 

 Transformar a personalidade num sentido libertário e autogestionário 

 Vivência grupal em forma de auto-gestão 

 O professor é orientador e os alunos livres 

 Aprendizagem informal via grupo 

 Ceslestine Freinet, Miguel Gonzáles e Arroyo. 

Progressista “crítico” social dos conteúdos ou “histórico-crítica” 

 Difusão dos conteúdos 

 Incorporação dos conteúdos pela humanidade frente à realidade social 

 Relação direta com a experiência do aluno confrontada com o saber 

sistematizado 
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 Papel do aluno como participador e do professor como mediador entre 

o saber e o aluno 

 Baseados nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos 

 Makarenko, B. Charlot, Suchodoski, Manacorda, G. Snyders, 

Demarval Saviani. 

 

 

Conclusão 

 

        A nossa realidade educacional está longe de ser o que realmente os alunos 

necessitam para se ter uma educação de qualidade.  

        Ao estudar as tendências pedagógicas pude perceber que a educação deu um 

grande salto, no que se trata em percepção dos alunos, hoje estão mais dinâmicos, 

expressivos, curiosos e abertos ao novo. Isso não quer dizer que os nossos pais, 

alunos de antes, não tinham questionamentos, nem curiosidades, más eles não 

tinham o espaço, a permissão ou o seu devido valor como seres em descobertas 

que eram, pois aqueles que ousavam ir de encontro ao mestre, os professores 

como eram chamados, tinham punições sérias e não era levada em conta as suas 

conquistas. 

 

               Para nós da contemporaneidade temos muito a nosso favor, pois hoje a 

criança não é mais vista como uma tábua rasa, sem conhecimentos, hoje ela tem o 

seu devido valor e os professores ou até mesmo a sociedade se importam com os 

seus questionamentos, os seus anseios. Más é preciso que nossa sociedade 

perceba a importância da escola como parte da família em detrimento com 

educação no conjunto com a comunidade,  a família, a escola e a sociedade são o 

que faltava para a educação ter o seu devido valor numa sociedade em pleno 

crescimento moral e cultural. (Apostila, 2008). 
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Capítulo V 

   Metodologia da Pesquisa em Educação 

   Considerações inicias 

          Para começar esta disciplina vou citar LUCKESI (1992) que nos diz: 

Elucidação da realidade é a forma de tornar as realidades inteligíveis, 

transparentes, clara, cristalina. È o meio pelo qual se descobre a essência das 

coisas que se manifesta através de suas aparências. 

 

          Um pouco da história da pesquisa educacional no Brasil. 

O Ministério de Educação e Cultura, que por intermédio do INEP, criado em 1938, 

apóia o desenvolvimento de estudos e pesquisas que ofereçam subsídios para a 

política educacional. A estrutura inicial do INEP incluía uma divisão de Psicologia 

aplicada, influenciada por José Lourenço filho, psicólogo e defensor da Escola 

Nova, o qual foi o primeiro diretor da mesma.(Apostila, 2009). 

 

           Em 1944, começa a ser publicada a Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos do INEP, através desta abriu espaço para a divulgação dos trabalhos 

científicos da área. Então a pesquisa vai ganhando terreno. 

 

          Nos anos 60 e início de 70, os temas mudam, predominando assim os 

estudos de natureza econômicos, incentivados por órgãos governamentais e 

também por fontes externas de financiamento. 

 

          Ao se instalar a ditadura militar o cenário de interesses pela pesquisa em 

educação muda completamente, pois segundo Joly Gouveia, acontece à separação 

entre o que era pesquisado na área de educação e as medidas governamentais.  

 

           Nos últimos 20 anos observa-se a expansão do número de pesquisas, 

principalmente em pós-graduação, isso implicou muitas mudanças nos temas e 

problemas, nos referenciais teóricos e nos contextos dos trabalhos 

científicos.(Apostila, 2009). 
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O que é pesquisa? 

 Atividade voltada para a solução de problemas. Seu objetivo consiste 

em descobrir respostas para perguntas, através do emprego de 

processos científicos. 

 A pesquisa propriamente dita, que elucida elementos novos, propõe 

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

melhor segurança possível. 

 Atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 

realidade. 

 Aumenta a atividade de ensino e atualiza frente à realidade do mundo. 

 

 

    Abordagem de pesquisa: 
 

 
QUANTITATIVA 

 
QUALITATIVA 

Objeto Subjeto 

Uma realidade Múltiplas realidades 

Redução controle e precisão Descoberta, compreensão. 

O pesquisador mantém distância do 
processo 

O pesquisador participa do processo 

Busca realizações Busca particularidades 

  

  

 

 

 

Conclusão 

 

       Para a facilitação do conhecimento e aprendizagem é necessária a evolução na 

educação, partindo do ponto que o educador tem que estar atualizado 

constantemente, através de pesquisas por todos os meios e métodos disponíveis.  
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      Sabendo a importância da pesquisa na vida do professor é importante que se 

perceba também a importância na vida do aluno, trazendo assim novos métodos mais 

dinâmicos e divertidos de se ensinar. O professor ele deve se preocupar como a 

aprendizagem acontece, de que maneira o aluno está acomodando o novo em 

detrimento ao que ele já conhece, para que as novas idéias não perturbem a sua 

rotina de aprendizagem, e ou nem cause nenhum tipo de desinteresse. 
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Capítulo VI 

Fundamentos Estéticos da Arte Educação 

  

Arte na Escola 

 

(Foto na sala de aula; apresentação de uma música) 

 

        A Educação contemporânea possui um 

caráter especial e de alta relevância social. 

Para que se tenha uma mudança na prática, é 

preciso de uma atualização permanente a 

respeito dos novos métodos, reflexões e 

ações. Pela dimensão e diversificação da 

escola brasileira, somente através da 

educação continuada dos profissionais da 

escola pública poderá haver possibilidade de mudança, no papel formador do 

professor. 

 

Considerações iniciais 

 

            FUSARI (2001) nos diz que a importância da Arte na Educação consiste em 

se garantir: uma a aprendizagem que acompanhe o desenvolvimento natural do 

individuo não só em seus aspectos intelectuais, mas também sociais, emocionais, 

perceptivos, físicos e psicológicos. Não só nesse aspecto, más também nos métodos 

de ensino variado para desenvolver, de forma livre e flexível, a sensibilidade e a 

conscientização de todos os sentidos, para que os mesmos possa se relacionar com 

o meio em que vive. 

 

            A arte está presente em todas as Culturas. DUARTE (1953) vem falar que o 

homem aprende transforma e tem o comportamento simbólico. Todo processo de 
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conhecimento é aprendizagem humana se dá sobre dois fatores: as vivências e as 

simbolizações, o sentir e o pensar.  

 

         Ainda como nos fala DUARTE (1996), os conceitos lingüísticos são incapazes 

de exprimir e de escrever sentimentos. E com a arte que tentamos concretizar. Em 

formas o mundo dinâmico do “sentir” humano. 

 

Conclusão 

 

          Percebo que a Arte-Educação não significa a simples inclusão da educação 

artística nas salas de aula. Devo entender que essa disciplina de arte deve ser lúdica 

e dialogada.  

 

         O que temos ainda hoje nas escolas é que a disciplina de arte e vista pelos 

alunos e professores como um mero lazer, uma data comemorativa, um festejo de 

são João.  Mas olhando para o lado bom dessa ludicidade é que os alunos estão, 

cantando, dançando e se expressando cada vez mais, ou seja, eles estão mais 

críticos, estão se tornando seres pensantes e mais idealistas. 

 

       O professor deverá trabalhar na estimulação do desenvolvimento emocional, 

incentivando as aptidões e expressão pessoal.  
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Capítulo VII 

ARTES, MÚSICAS E OFICINAS.  

Arte e Cultura Popular 

 

  (foto em sala de aula; apresentação  de grupos) 

      

      Falar em Arte Popular é falar de um passado 

cristalizado, chega a ser um universo imóvel 

destinado a desaparecer, frente a fortes mudanças 

sociais contemporâneas, que se aproxima do 

popular e o “primitivo”. APOSTILA (2009). 

 

Más podem perceber que ela não morre totalmente. Mesmos surgindo novas formas 

de criação o novo se confunde com o velho, misturando-se recriando dando 

continuidade a mudança que faz parte da natureza das culturas.  

 

 

Artes Cênicas e Educação 

Teatro na Escola 

 

(Foto apresentação de um trabalho na FDR) 

O Teatro na Escola é um meio eficaz para dar 

conta de conteúdos disciplinares ou para o 

desenvolvimento da criatividade, e crescimento 

do ser humano. Não forma artistas, ma estimula 

a criticidade, a compreensão estética das varias 

linguagens. APOSTILA (2009). 
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               A vivência prática no teatro-educação; para o aquecimento há os jogos 

dramáticos. Como exemplos têm; jogo de bola. 

 

  (foto de uma apresentação de teatro em 

sala) 

 No jogo teatral  há o procedimento lúdico 

com regras explícitas, dirigido para uma 

platéia, então o grupo se divide entre 

jogadores e observadores   . 

 

Existem varias atividades que poderá ser 

feita pelos professores para os alunos: 

Fazendo com que os alunos percebam a importância do grupo.  

      O professor poderá estar fazendo uma auto-avaliação coletiva do grupo. Eles se 

sentirão importantes diante do questionamento feito pelo próprio grupo. A intenção 

é saber o que a equipe mostrou? ; como foi possível saber o outro estava fazendo? 

qual a ação do grupo?. 

 

Artes Plásticas e Educação 

      A informação visual é o  mais antigo registro da história humana. ”Ver” é 

fundamental no aprendizado para que se possa compreender o mundo e poder 

assim interagir com ele. O mundo todo usa a informação para realizar registros e 

para comunicar mensagens. 

 

Histórias em quadrinhos como Artes Visuais  

       Chamamos de histórias em quadrinhos uma série de imagens desenhadas de 

tal forma que mostre uma seqüência lógica ou uma narrativa. Elas estão dispostas 

de forma que possamos compreender a história do início ao fim.  São publicadas 
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em todos os cantos do planeta, com milhares de exemplares e autores, são 

chamadas de “a arte mais popular do mundo”.  

         Influência das histórias em Quadrinhos na Arte e vice-versa.  

       Para se fazer uma historia em quadrinhos são necessárias algumas 

habilidades, tais como narrar e se comunicar através do desenho. 

          A formação do artista de quadrinhos na maioria das vezes é em artes, apesar 

de muitas serem autodidatas, ou seja, eles pesquisam e aprendem por si só. Além 

da parte técnica o autor tem de estar “antenado” com o que está acontecendo no 

mundo e em volta dele, para poder desenvolver sua visão particular. 

          Em 2005, quando foi realizada o evento "Panorama Nona Arte", no Centro 

Cultural Dragão do Mar,. Nesse evento (PNA) o foca foi a produção de Historias em 

quadrinhos no estado do Ceará. No ano seguinte, já dentro da Bienal do Livro, foi 

criada uma programação exclusivamente dedicada às histórias em quadrinhos e à 

ilustração: o "Festival Internacional de Ilustração”.  

         Em 02/1/2008 houve uma mostra em Fortaleza. Ao todo são 44 artistas 

representados por trabalhos originais e pranchas ampliadas. Do total, sete são 

cearenses, 17 de outros Estados brasileiros e 20 de países como África do Sul, 

Bélgica, Estados Unidos, Finlândia, França, México e Suíça. Praticamente todos os 

artistas estrangeiros participantes jamais tiveram seus trabalhos publicados no 

Brasil. Não é por acaso, então, que esta é a maior exposição de HQ já realizada em 

Fortaleza. 

         E além de promover um intercâmbio entre autores de quadrinhos 

independentes de diferentes nacionalidades, a exposição reserva espaço para 

alguns destaques. Um deles é o cearense Marcus Francisco, já falecido, cujos 

trabalhos fazem parte da mostra (ou melhor, Monstra) e sua rara publicação "Tipo 

Bloco magazine", está sendo relançada no evento. 
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      Existe um projeto na UFC, chamado “oficina de quadrinhos da Universidade 

Federal do Ceará” é um projeto de extensão do curso de comunicação social, onde 

o curso é gratuito e o aluno fará um teste de aptidão e logo em seguida começa as 

aulas. 

       Durante a oficina, os alunos aprendem os vários aspectos da criação de uma 

História em quadrinhos. As aulas são dividas em três módulos básicos; desenho, 

roteiro e quadrinização. 

  

 Conclusão 

       Na História em quadrinho os alunos usam toda sua imaginação, suas idéias, 

seus conhecimentos. O professor poderá perceber o que ele quer falar com os 

desenhos, qual é o tipo de linguagem que ele usa. Como ele escreve determinada 

palavra, como ele se expressa.  

 

 Música e Arte-Educação 

       BRÉCIA (2003), diz, a música é uma linguagem universal, tendo participado da 

história desde as primeiras civilizações. 

        Ainda citando BRÉCIA (2003) A musicalização é um processo de construção 

do conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, 

a sensibilidade, criatividade, senso rítmico do prazer de ouvir música, imaginação, 

memória, concentração, atenção e autodisciplina, permitindo que a criança conheça 

melhor a si mesma. 
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    As atividades de exploração sonora devem ter inicio na família da criança, para 

depois sair para outros ambientes. O professor pode pedir para as crianças ficarem 

em silêncio e ouvir o som ao seu redor, depois elas podem escrever e desenhar 

sobre o que ouviram ou até imitar o som que escutaram. 

            Música e seu papel na Educação. APOSTILA (2009) diz, a função mais 

evidente da escola é preparar os jovens para o futuro, para a vida adulta e suas 

responsabilidades. A música na escola poderá contribuir para que as aulas não 

fiquem não metódicas para que o aluno goste de ir a escola. SNYDERS (1992) diz, 

propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a dimensão essencial da 

pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados por uma 

alegria que possa ser vivida no momento presente. 

(Foto em apresentação de um trabalho em sala) 

 

          Howard Gardner nos contribuiu muito quando nos fala das inteligências 

múltiplas, sugerindo que existe um conjunto de habilidades, e que cada indivíduo 

possui em grau e combinações diferentes. Segundo Gardiner (1995), vem nos falar 

que uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas e até mesmo de  

elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade 

cultural. 

 



 36 

Oficinas de práticas Lúdicas 

 

(Foto em sala; oficina de brinquedos.) 

 

      Educação através da Arte é 

um movimento cultural que busca 

a constituição de um ser humano 

completo dentro dos moldes do 

pensamento idealista e 

democrático. Ela valoriza ao ser humano o aspecto intelectual, moral e estético.  

APOSTILA (2009). 

         Na Arte também se inventa. Não é necessário se ter um projeto, ou um ideal 

ou ainda regras a serem seguidas. DUARTE (2007) Não se pode reduzir ao ensino 

da estética e produção artística, más deverá ser compreendida como um exercício 

de criatividade e autonomia. 

       Para BUORO (1996), o objetivo geral dessa nova proposta de ensino pela arte 

na escola é desenvolver no aluno a percepção visual do mundo, ampliando o seu 

repertório visual e gráfico, contribuindo para a construção de um olhar crítico no 

exercício se sua cidadania. 

         A busca de propostas contemporâneas para tratar das questões do ensino-

aprendizagem nas escolas, vêm sendo uma das principais preocupações dos 

professores. (Apostila, 2009). 
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Conclusão 

        As disciplinas de Artes foram a que mais gostei; Artes, Dança, Música, Teatro, 

Pintura, visitas a Museus para conhecer melhor a nossa cidade e a nossa história. 

       Foi através desse curso que passei a me interessar mais pelo Teatro, pela 

Dança, Grupos Folclóricos, enfim conhecer a nossa cultura mais de perto. Às vezes 

não temos tempo de olhar a nossa volta e perceber como podemos aprender e 

usufruir da nossa cultura e deixar com que ela faça parte da nossa vida, tanto social 

como profissional. 

        Trazendo para a Educação, como podemos colocar na vida dos nossos alunos 

aquilo que não faz parte do nosso cotidiano? O professor é um intermediário entre o 

aluno e o conhecimento, tendo um papel de formar muito importante na formação 

do indivíduo.  

     Compete a nós professores ousar mudar de idéias ao perceber que precisa ter 

atitude de Arte-educador, sendo um multiplicador de idéias não um mero repetidor 

de idéias. 

     COLAR (2001) diz, o Professor precisa estar disposto à brincadeira e a vivência 

artística, pois mesmo fora da escola, a presença do adulto é essencial para as 

crianças.  

      Na disciplina de Práticas Lúdicas da Professora Iane Bessa, nos divertimos 

muito, foi uma aula muito dinâmica e criativa. Confeccionamos vários brinquedos, 

usando material reciclado. 

   Quando estiver em sala de aula sempre buscarei realizar práticas criativas, que 

façam os alunos despertar interesse em participar das atividades propostas. Essa é 

a nova visão da Arte na Educação.       

   

 



 38 

 

 

 

(Esta é a nossa turma de Arte Educadores em novembro de 2008 na Faculdade 

Darcy Ribeiro.)  
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