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Depois de algum tempo você aprende a diferença, a 

sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma 

alma. E você aprende que amar não significa 

apoiar-se. E que companhia nem sempre significa 

segurança. Começa a aprender que beijos não são 

contratos e que presentes não são promessas. 

Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça 

erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto 

e não com a tristeza de uma criança. 

Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, 

porque o terreno do amanhã é incerto demais para 

os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio 

ao vão. 

Depois de um tempo você aprende que o sol queima se 

ficar exposto por muito tempo. 

E aprende que, não importa o quanto você se 

importe, algumas pessoas simplesmente não se 

importam… E aceita que não importa quão boa seja 

uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você 

O Menestrel – William Shakespeare 
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precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode 

aliviar dores emocionais. 

Descobre que se levam anos para construir confiança 

e apenas segundos para destruí-la… 

E que você pode fazer coisas em um instante das 

quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que 

verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a 

longas distâncias. 

E o que importa não é o que você tem na vida, mas 

quem você tem na vida. 

E que bons amigos são a família que nos permitiram 

escolher. 

Aprende que não temos de mudar de amigos se 

compreendemos que os amigos mudam… Percebe que 

seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, 

ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre 

que as pessoas com quem você mais se importa na 

vida são tomadas de você muito depressa… por isso 

sempre devemos deixar as pessoas que amamos com 

palavras amorosas; pode ser a última vez que as 

vejamos. Aprende que as circunstâncias e os 

ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos 

responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que 

não se deve comparar com os outros, mas com o 

melhor que pode ser. 

Descobre que se leva muito tempo para se tornar a 

pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. 

Aprende que não importa aonde já chegou, mas 
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para onde está indo… mas, se você não sabe para 

onde está indo, qualquer caminho serve. 

Aprende que, ou você controla seus atos, ou eles o 

controlarão… e que ser flexível não significa ser 

fraco, ou não ter personalidade, pois não importa 

quão delicada e frágil seja uma situação, sempre 

existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis 

são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, 

enfrentando as conseqüências. Aprende que 

paciência requer muita prática. 

Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera 

que o chute quando você cai é uma das poucas que o 

ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem 

mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o 

que você aprendeu com elas do que com quantos 

aniversário você celebrou. Aprende que há mais dos 

seus pais em você do que você supunha. 

Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que 

sonhos são bobagens… 

Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma 

tragédia se ela acreditasse nisso. 

Aprende que quando está com raiva tem o direito de 

estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser 

cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do 

jeito que você quer que ame não significa que esse 

alguém não o ama com tudo o que pode, pois existem 

pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem 

como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem 

sempre é suficiente ser perdoado por alguém… 

Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si 
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mesmo. 

Aprende que com a mesma severidade com que julga 

você será em algum momento condenado. 

Aprende que não importa em quantos pedaços seu 

coração foi partido, o mundo não pára para que 

você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que 

possa voltar. 

Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em 

vez de esperar que alguém lhe traga flores. 

E você aprende que realmente pode suportar… que 

realmente é forte, e que pode ir muito mais longe 

depois de pensar que não se pode mais. E que 

realmente a vida tem valor e que você tem valor 

diante da vida! Nossas dúvidas são traidoras e nos 

fazem perder o bem que poderíamos conquistar se 

não fosse o medo de tentar. 
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1975... Esse ano foi muito importante na minha 

vida, pois eu estava nascendo, vendo a luz pela primeira 

vez na maternidade de Caucaia, estado do Ceará. Nesta 

época minha família já morava em Fortaleza, no bairro 

de Antônio Bezerra, onde permanece até hoje.  

Pertenço a uma linhagem humilde, cujos meus 

progenitores vêm do interior do Estado para a “cidade 

grande”, trazendo na bagagem tradições de seus 

interiores, onde nos foi transmitido, de uma forma ou de 

outra, algo de suas culturas e costumes. Neste sentido, 

destaco as comidas típicas de minha mãe: tapioca, 

canjica, paçoca, bolo de macaxeira, aluá... Minha mãe é 

natural de Itapipoca, meu pai de Caucaia. E como a 

cultura de um povo não pode ser reduzida a um fogão à 

lenha, percebo que deixei de vivenciar muitas coisas 

interessantes dos lugares supracitados. 

Ao trazer a tona minhas lembranças, percebi que 

minhas primeiras experiências com arte, se 

desenrolaram na pré-escola. Lembro-me que certa vez 

uma professora nos pediu que viéssemos com roupas 

leves e trouxéssemos material de limpeza. Então ela 

Um pouco da minha vida 



 

P
ág

in
a1

1
 

sugeriu que toda a turma fizesse a limpeza da sala de 

aula, a priori, tal atividade nos soa como pejorativa, no 

entanto, a professora nos mostrou qual era a sua real 

intenção com tal atividade. Ela guardou tudo que 

recolhemos no dia da limpeza e com esse material 

confeccionamos vários objetos, inclusive uma maquete 

da festa de São João. Hoje percebo que no simples ato de 

limpar a sala estava implícita a coleta de materiais 

artísticos, talvez mesmo sem saber, tal professora nos 

estimulou a pensar em arte onde todos só viam lixo. 

Hoje eu posso entendê-la! 

No meu ensino fundamental, as aulas de educação 

artística se resumiam a desenho e pintura, fazia com 

esmero é claro, a arte sempre me fascinou. Na oitava 

série certa professora trabalhou um pouco mais o meu 

lado artístico. Foi à primeira vez que tive contato com 

uma arte mais artesanal e elaborada, fazíamos objetos a 

partir de matérias que eram facilmente encontradas e 

de baixo custo. Confeccionamos porta-copo, porta-

retratos, bandejas, utilizando apenas palitos de dentes, 

era uma atividade interessante, e particularmente, era 

uma terapia. 
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No meu ensino médio a arte esteve um pouco 

esquecida na minha vida. Passei então a pensar na 

pedagogia como meta. Como sempre admirei o 

magistério, tracei o ideal fixo de cursar licenciatura 

plena em pedagogia. 

A minha turma foi uma das primeiras da 

Universidade Vale do Acaraú-uva, com coordenação em 

Fortaleza, iniciei a faculdade no ano de 2001, era a 

concretização de um antigo sonho. De todas as 

disciplinas deste período acadêmico, didática era, sem 

dúvida, a que mais me dava satisfação em participar 

das aulas. A professora da referida disciplina, possuía 

uma metodologia bastante voltada para o ensino da 

arte, fazíamos pinturas em telas, pinturas em telhas, 

gravuras em madeira e até confeccionávamos biscuits. 

No entanto o que mais me fascinou, como boa 

admiradora da arte dançante, é que sempre tínhamos 

atividades de expressão corporal em forma de dança 

utilizando paródias que eram criadas pela própria 

professora. Essa metodologia canalizou o meu 

aprendizado de forma satisfatória e me tornou ainda 

mais uma arte-educadora! 



 

P
ág

in
a1

3
 

Com o término da graduação passei um bom tempo 

sem me dedicar ao meu conhecimento artístico, até que 

surgiu a possibilidade de fazer uma pós-graduação. 

Escolhi, portanto, arte-educação porque no meu 

entendimento não há profissional mais artista que um 

professor. Lecionar requer criatividade, paciência, 

disciplina e acima de tudo talento. Neste momento, com 

intuito de finalizar esse colóquio cito Ana Mae Barbosa 

(2002): “A educação pode ser o mais eficiente caminho 

para estimular a consciência cultural do indivíduo” 

Sempre fui uma apaixonada pela educação, desde muito 

cedo comecei a trabalhar com educação infantil. Sempre 

era lembrada, por possuir certo talento na confecção de 

materiais visuais motivo pelo qual sempre organizava 

as “festinhas” nas datas comemorativas na primeira 

escola que trabalhei. Em 2002 realizei o sonho de 

concluir a minha faculdade de Pedagogia, mas não parei 

de estudar, tanto que agora me dedico aos campos da 

arte-educação, área que admiro muito. Lecionar sempre 

foi pra mim uma tarefa fácil, pois quando dedicamos 

nosso tempo em algo prazeroso, sem dúvida alguma, o 

resultado é satisfatório. 
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Enfim, como “amante” da educação, encerro com uma 

frase de Paulo Freire: “A educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda.” 

Quando procurei fazer este curso fui à busca de 

conhecimentos, dentro da arte da qual eu não conhecia, 

só de ouvir falar. Porém através da minha curiosidade e 

determinação me matriculei para obter maior ciência 

sobre o assunto. 

Como educadora me sinto uma verdadeira artista, pois 

todo professor a meu ver carrega um dentro de si, ou 

quase todos, exceto os tradicionais. Tento em minhas 

aulas estar sempre inovando para facilitar a 

aprendizagem dos alunos por ser uma sala de 

alfabetização, requer muito mais de mim e eu deles. 

Acredito que através das disciplinas terei uma base 

maior para tal empreendimento. 

Brandão nos mostra que não existe modelo de educação, 

mais que uma sociedade tem sua identidade própria, sua 

educação. Indica-nos também que educação é aberta a 

todos e pertencentes a todos, como ela é. E que hoje a 

educação precisa ser reinventada, fazendo parte da vida 

e do cotidiano dos alunos, sendo oferecida ao povo numa 
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democracia, onde seu principal cliente seja a cultura 

popular das comunidades brasileiras. 

Escolhi esta especialização por achar e pensar que 

aprenderia novos meios e técnicas para alfabetizar 

brincando através da arte. Por isso dentro das 

disciplinas das quais eu tive freqüência escolhi seis, para 

fazer parte do meu portfólio, sendo estas as quais me 

aproximei ao mesmo tempo para obter o maior número 

de conhecimentos existentes dento do curso de arte 

educação. 
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Das teorias e 

tendências 

pedagógicas a 

prática pedagógica 
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Esta disciplina foi à primeira do 

curso e foi o marco inicial na 

caminhada rumo à arte-educação. 

Lembro-me como se fosse hoje, 

naquela manhã de sábado fizemos 

uma dinâmica bem descontraída e as devidas 

apresentações pessoais. A professora iniciou com alguns 

textos sobre educação, dentre os quais estava um de 

Paulo Freire e o que mais me chamou atenção, gaiolas e 

asas, de Rubem Alves. 

A leitura deste texto nos levou a uma reflexão sobre 

o nosso sistema educacional, sobre a postura dos 

professores e sobre a forma geral de como o 

conhecimento é construído dentro das salas de aula. 

Certo trecho me saltou aos olhos: 

Mas, eu pergunto: Nossas escolas estão dando uma 

boa educação? O que é uma boa educação? 

O que os burocratas pressupõem sem pensar é que os 

alunos ganham uma boa educação se aprendem os 

conteúdos dos programas oficiais. E para se testar a 

qualidade da educação, se criam mecanismos, 

provas, avaliações, acrescidos dos novos exames 

elaborados pelo Ministério da Educação. 

 

Mas será mesmo? Será que a aprendizagem dos 

programas oficiais se identifica com o ideal de uma 

boa educação? Você sabe o que é “dígrafo“? E os usos 
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da partícula “se“? E o nome das enzimas que entram 

na digestão? E o sujeito da frase “Ouviram do 

Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o 

brado retumbante“? Qual a utilidade da palavra 

“mesóclise“? Pobres professoras, também 

engaioladas... São obrigadas a ensinar o que os 

programas mandam, sabendo que é inútil. Isso é 

hábito velho das escolas.  

                                                      (Trecho de Gaiolas e Asas, Rubem Alves) 

Esta pergunta é crucial: O que é uma boa educação? 

A maioria das pessoas confunde a instrução com 

educação, alguém bem instruído nem sempre é bem 

educado. A educação é um conceito amplo que envolve 

não apenas o conhecimento formal, literário, mas sim a 

nossa forma de agir, pensar, se relacionar com o meio e 

com as pessoas. 

A disciplina nos ensinou bastante sobre as diversas 

tendências pedagógicas e os pensadores que as 

produziram, foi dada uma ênfase especial a Howard 

Gardner o descobridor das inteligências múltiplas. Que 

são elas: 

Lógico-matemática - a capacidade de confrontar e 
avaliar objetos e abstrações, discernindo as suas 
relações e princípios subjacentes. Possuem esta 
caracaterística matemáticos, cientistas e filósofos. 

Linguística - caracteriza-se por um domínio e gosto 
especial pelos idiomas e pelas palavras e por um 
desejo em os explorar. É predominante em poetas, 
escritores, e linguistas. 

Prof. Howard Gardner 
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Musical - identificável pela habilidade para compor 
e executar padrões musicais, executando pedaços de 
ouvido, em termos de ritmo e timbre, mas também 
escutando-os e discernindo-os. Pode estar associada a 
outras inteligências, como a lingüística, espacial ou 
corporal-cinestésica. É predominante em 
compositores, maestros, músicos, críticos de música. 

Espacial - expressa-se pela capacidade de 
compreender o mundo visual com precisão, 
permitindo transformar, modificar percepções e 
recriar experiências visuais até mesmo sem 
estímulos físicos. É predominante em arquitetos, 
artistas, escultores, cartógrafos, navegadores e 
jogadores de xadrez. 

Corporal-cinestésica - traduz-se na maior capacidade 
de controlar e orquestrar movimentos do corpo. É 
predominante entre atores e aqueles que praticam a 
dança ou os esportes 

Intrapessoal - expressa na capacidade de se 
conhecer, estando mais desenvolvida em escritores, 
psicoterapeutas e conselheiros, como por exemplo, 
Sigmund Freud. 

Interpessoal - expressa pela habilidade de entender 
as intenções, motivações e desejos dos outros. 
Encontra-se mais desenvolvida em políticos, 
religiosos e professores, como por exemplo o 
Mahatma Gandhi. 

Naturalista - traduz-se na sensibilidade para 
compreender e organizar os objetos, fenômenos e 
padrões da natureza, como reconhecer e classificar 
plantas, animais, minerais, incluindo rochas e 
gramíneas e toda a variedade de fauna, flora, meio-
ambiente e seus componentes. É característica de 
paisagistas, arquitetos e mateiros, por exemplo. São 
exemplos deste tipo de inteligência 

Existencial - investigada no terreno ainda do 
"possível", carece de maiores evidências. Abrange a 
capacidade de refletir e ponderar sobre questões 
fundamentais da existência. Seria característica de 
líderes espirituais e de pensadores filosóficos 
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Foi-nos proposto um trabalho sobre as inteligências 

múltiplas, a minha equipe ficou com a inteligência 

corporal-cinestésica, iríamos apresentar um número de 

dança, no entanto por problemas de saúde não participei 

desta atividade e fiquei afastada por um tempo, 

infelizmente, isso comprometeu um pouco o meu 

aproveitamento. 

O que mais destaco do conhecimento aqui aprendido 

foi à descoberta das minhas tendências pedagógicas 

como educadora. Percebi que sou adepta das correntes 

Renovadora progressista, libertadora e crítico-social dos 

conteúdos. Sou libertadora porque incentivo meus alunos 

a se conscientizarem a mudar a sociedade, refletindo 

sempre o conteúdo de maneira crítica, procurando 

adaptar-se ao meio para disso tirar melhor proveito  

Considero fato que a maioria dos professores, mesmo 

de maneira intuitiva, aplica essas tendências 

pedagógicas. Só agora, depois de ter refinado meu 

conhecimento acerca do assunto, é que pude definir qual 

minha postura de educadora, coloco os meus alunos 

frente a situações desafiantes, estimulando-os a procurar 

soluções. Meu papel como professora tem sido auxiliar o 

desenvolvimento livre e espontâneo da criança 
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intervindo apenas com intuito de dar forma ao seu 

raciocínio. Tais palavras revelam o quão foram 

importantes os conhecimentos adquiridos na presente 

disciplina. 
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Didática do ensino 

superior 

UNIDADE II 
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Como a disciplina anterior, as atividades de 

Didática do Ensino Superior iniciaram com uma 

dinâmica de apresentação, para tal a professora utilizou 

a técnica de acrósticos.  

 

 

 

 

 

 

Em seguida escutamos a música Epitáfio (Titãs) e foi 

passada uma caixa com vários papéis que continha 

frases para que completássemos, tirei a frase: a última 

vez que você chorou foi... Respondi sem pensar, ontem à 

noite!! Estava com medo de enfrentar novo problema de 

saúde, estava emocionalmente abalada. 

Realizamos, também o telegrama da Didática: 

1. Disciplina Irrevogável De Aprender Tendo 

Interesse Compromisso, Amor 
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2. Disciplina Interativa Direciona À 

Transformação Individual e Coletiva dos Alunos 

O primeiro passo no ensino e reflexão sobre didática 

foi defini-la, colocando que a didática é a parte da 

pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensinos 

destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria 

pedagógica. 

A Didática foi explorada nas suas variadas 

dimensões: 

1ª Pessoas-Humana  São as relações pessoais 

estabelecidas na educação (aluno x professor x direção x 

sociedade, etc.) 

2ª Político-social  São elementos que influenciam a 

transformação da sociedade formando o cidadão. Nessa 

concepção temos 3 correntes: redentora, reprodutora e 

transformadora 

3ª Técnica  É a dimensão que define os objetivos 

Ao longo da disciplina fomos muito estimulados a 

desenvolver nossas inteligências individuais.  O 

raciocínio lógico foi uma constante na maioria das 

atividades, o intuito principal era nos colocar em uma 
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situação de desafio para que pudéssemos desenvolver a 

habilidade de superar os obstáculos impostos. 

Realizamos uma atividade que considerei muito 

proveitosa, foi nos passado um questionário contendo 3 

perguntas: 

1ª Faça um gráfico da relação professor x aluno x 

conhecimento 

 

R   

 

 

 

Esse gráfico nos ajuda a entender de maneira 

simples que deve ser abandonado à idéia de que o 

conhecimento é passado pelo professor e o aluno deve 

assimilar ao seu modo. A proposta atual á construção do 

conhecimento de forma interativa sendo tanto o 

professor como o aluno atuantes nesse processo. 

2ª O que significa ser Professor atualmente? 

R  Ser professor é assumir um compromisso com o 

aluno perante a sociedade. É atuar como agente 
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transformador do meio é ser amigo, companheiro é guiar 

a construção do aprendizado. Embora hoje nós 

professores não tenhamos o valor que merecemos 

devemos nos esforçar para realizarmos nossa função da 

maneira mais satisfatória possível 

3ª Comente: “A educação não é neutra, nem é tarefa 

fácil” 

R  A educar não é tarefa fácil, pois a educação é 

um fator transformador na vida das pessoas, ela é 

decisiva, indispensável. 

Traçando uma reflexão crítica sobre os aspectos 

vivenciados nesta disciplina, posso descrever que meu 

aprendizado esteve focado em como o estudo da didática 

é fundamental para o educador consciente. Percebi 

também que a arte-educação está inclusa em todas as 

disciplinas, que através da arte, podemos trabalhar 

incentivar e desenvolver uma criança com necessidades 

“especiais”. 

 Aprendi que avaliação é um processo contínuo e 

complexo que deve ser feito com conhecimento e com 

certa dose de sentimento, que planejar é uma tarefa 

árdua que exige antes de tudo reflexão intima. E acima 

de tudo, aprendi que ensinar não é simplesmente “dar 
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aula” é participar da construção do conhecimento de 

maneira interativa respeitando a maneira de 

aprendizado do outro e se adequando as diversas 

situações que podem ser encontradas nesse processo 

complexo chamado ensino-aprendizagem. 
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Música e Arte-

Educação 

UNIDADE  III 



 

P
ág

in
a2

9
 

 

Das disciplinas 

oferecidas durante o 

curso, sem dúvida 

alguma, música e arte-

educação foram uma das 

que mais me encantou. 

Antes de iniciarmos o 

período letivo nesta disciplina, assistimos uma palestra 

sobre arte-educação ministrada pelo Professor Cláudio 

Henrique Couto do Carmo da Universidade Estadual do 

Ceará, toda a turma ficou encantada pelo domínio que 

ele possuía acerca do assunto, o professor abordou temas 

referentes à arte como educação, a educação através da 

arte, educação pela arte e educação artística. 

O resumo desta palestra foi o entendimento de que 

arte no Brasil foi sempre moldada pelos portugueses e 

pela elite.  
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Essa atividade me abriu os olhos para a história da 

arte no Brasil, passei a entender que é impossível 

estudar a arte atual sem o prévio conhecimento dos 

eventos históricos que a “lapidaram” ao longo do tempo. 

Foi uma contribuição inestimável ao meu crescimento 

acadêmico!!! 

A disciplina em questão foi a primeira a tratar da 

metodologia artística proposta para as salas do ensino 

fundamental. Esta se apóia no famoso método criado e 

refinado por Ana Mae Barbosa, que é a metodologia 

triangular, em que os 

vértices desse triângulo 

representam a 

produção, a apreciação 

e a contextualização. 

 

Contextualizamos 

os elementos da música que são: melodia, harmonia, 

ritmo, silêncio e som, sendo este último subdividido em 

timbre, altura, intensidade e tom. 

Eu sempre fui uma apaixonada por música, desde 

criança mantive a vontade de aprender a tocar violão, 

iniciei com a flauta doce, no entanto, por falta de 
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recursos financeiros nunca pude comprar um violão. 

Nunca desisti, atualmente ganhei um violão de presente 

e reacendeu em mim a velha vontade, farei de tudo para 

concretizar meu sonho. 

A música, em si, sempre foi de fundamental 

importância e de grande presença em minha vida, amo 

música, som ritmo! Ministro minhas aulas cantando com 

as crianças, usando o que estiver ao meu alcance para 

tirar delas algum som com intuito principal de que elas 

voltem suas atenções a mim. Nos dias de hoje, meu filho 

pratica educação musical, algo que sempre foi distante 

pra mim, mas que pretendo proporcionar a ele. 

Lembro-me de uma atividade produtiva que 

realizamos, fomos ao Centro Dragão do Mar de Arte e 

Cultura para vermos a exposição: Cultura Popular = 

Brinquedos e Brincadeiras. Retornei ao passado ao ver 

velhos brinquedos que costumavam fazer minha alegria 

na infância, peão, carro de lata, pipa, bonecas de pano, 

brinquedos hoje esquecidos, “engolidos” pela 

“parafernália” digital que ofusca o brilho e o 

encantamento das simples brincadeiras que outrora 

fazia muito sucesso entre a garotada. A atividade foi 

encerrada, claro, com muita música, foi uma tarde 

especial e inesquecível! 
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Arte e Cultura 

Popular 

UNIDADE IV 
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Considero que a 

presente disciplina foi 

bastante proveitosa, 

embora tenha mantido a 

idéia errônea de que 

aprenderia a tocar 

algum instrumento. As 

atividades realizadas 

me confrontaram 

bastante quanto a realidade da arte-educação no país e 

seus diversos entremeios na educação musical. 

O ponto chave desta disciplina foi à conceituação de 

cultura e seus diversos níveis, acadêmico, científica, de 

massa (tudo aquilo que conta com recursos tecnológicos), 

cultura popular/folclore. Tivemos uma boa explanação 

acerca dos preconceitos culturais e educativos e passei a 

entender que a cultura popular é o conjunto de 

costumes, hábitos, saberes e fazeres próprios dos 

segmentos da sociedade.  

Acerca do termo cultura podemos traças uma 

reflexão de quanto ele vem mudando ao longo do tempo. 

O termo cultura nos parece, concordando com Peter 
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Burke, ainda mais controverso. Burke nos fala de uma 

ampliação do conceito em tempos mais ou menos 

recentes. Escreve o historiador que até o século XVIII, o 

termo cultura tendia a referir-se à arte, literatura e 

música (...) hoje, contudo seguindo o exemplo dos 

antropólogos, os historiadores e outros usam o termo 

"cultura" muito mais amplamente, para referir-se a 

quase tudo que pode ser apreendido em uma dada 

sociedade, como comer, beber, andar, falar, silenciar e 

assim por diante (Burke, 1989, p. 25). 

De acordo com o que foi aprendido, defino cultura 

popular como a forma de transmissão absolutamente 

empírica estando à margem dos sistemas formais de 

ensino e que tem a ver com a família, com a vizinhança, 

com os agregados. Cultura não possui autoria definida, 

ao contrário da cultura de massa, e não possui 

características de domínio para além das fronteiras do 

grupo social que a criou e mantém infelizmente a 

cultura popular ainda não tem o devido respeito e 

reconhecimento. 

Fazendo uma reflexão crítica, o entendimento da 

cultura popular me permitiu visualizar as suas diversas 

manifestações nas atividades simples e cotidianas. Sem 

dúvida um conhecimento de valor incalculável. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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História e 

fundamentos 

estéticos da arte - 

educação 

UNIDADE V 
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O primeiro encontro desta disciplina foi marcado 

por uma oficina de dança com dois professores, 

convidado pelo professor Rabelo. Um nos ensinou os 

passos base para a salsa e o outro o merengue. A 

professora convidada nos mostrou os movimentos 

fundamentais da dança flamenca. Tal atividade me fez 

relembrar os meus tempos de balé, lembrei da postura, 

dos passos fortes da sensualidade da dança. 

Sempre fui fascinada pela dança, qualquer som já é 

motivo pra eu não fica parada, a dança pra mim é como 

o escape, como se naquele momento as adversidades não 

existissem , é realmente mágico! 

Mas a pergunta crucial a se fazer é: o que é arte-

educação?! 

Alguns nomes, expressões, palavras, entram “na 

moda” e as pessoas saem repetindo sem saber muito bem 

o que significam. Isso tem acontecido, infelizmente e 

muito, com os termos arte-educação e arte-educador (a). 

Esse termo surgiu na década de 80, através de um 

movimento reflexivo sobre o ensino de arte, que tinha a 

Profª Drª. Ana Mae Barbosa como referência.  

Se você perguntar a qualquer pessoa o que é preciso 

para ser professor de matemática, por exemplo, 

certamente a resposta será algo como “ser formado para 
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isso”. A licenciatura nas linguagens artísticas é 

exatamente isso, a formação do arte-educador. 

Por que motivo as pessoas acreditam que para dar 

aula de arte seria diferente? 

Bom, se até algumas escolas ditas “sérias” aboliram 

a Arte de seus currículos (E isso, lembremos, é contra a 

lei!), outras contratam “qualquer um” para dar aula de 

Arte, outras ainda, pior, “completam” a carga horária 

dos professores das mais diversas disciplinas com as 

aulas de Arte, que tipo de formação em Arte nossas 

crianças terão? 

Ensino de Arte é coisa séria, e deve ser feito por 

profissionais devidamente capacitados e habilitados 

para isso. Ser Arte-Educador é ser um profissional do 

Ensino de Arte. 
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      Ao longo do curso descobri que o termo arte-

educação aqui no Brasil vem sendo bastante empregado, 

pelo menos verbalmente, depois da tão conhecida lei de 

diretrizes e bases 9392/96, que tentaram modernizar 

timidamente as aulas de arte para ensino de arte, 

fazendo assim que a procura de cursos superiores 

multiplicassem pra formação do arte-educador para que 

este consiga fazer que a arte seja conhecida e valorizada 

no âmbito escolar. 

Que tenha realmente uma fundamentação teórica e 

filosófica para que possamos abrir as mentes dos nossos 

alunos e da comunidade escolar para o verdadeiro 

sentido da expressão arte-educação. 

Aprendi também que a arte é um meio capaz de 

desenvolver a personalidade do jovem como um todo, de 

despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao 

profissional de qualquer área, ou seja, as faculdades da 

percepção, comunicação, concentração, de trabalho em 

equipe, discernimento, análise, síntese e o 

desenvolvimento da criatividade e do senso crítico. 

Considerações Finais 
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