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Este diário será lido (em primeira mão) por Renata Romero Castelo. 

 

 
Dia 22 de setembro de 2008; 



 

Minha inscrição 

Dia 27 de setembro de 2008; 
Aula Inaugural 

Dia 18 de outubro de 2008 
Primeira disciplina (Didática do Ensino Superior – profa. Adeliane Sales) 

Dia 22 de novembro de 2008 
Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais 

Dia 07 de fevereiro de 2009 
Teorias Cognitivas da Aprendizagem  

Dia 14 de Março de 2009 
Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica 

Dia 18 de Abril de 2009 
O dia da “arrumação” do conhecimento 

Enfim as aulas práticas de Artes 
Atenção, Concentração, Vai começar, Já começou. 

Dia 20 de Fevereiro de 2010 
Hoje resolvi ler o meu diário 

As maiores obras de Arte da minha vida:  
Família e amigos 

Livros e Sites que li enquanto estava escrevendo meu Diário 
Livros ; Sites. 

Dia 22 de setembro de 2008; 
 



 

Fiz hoje a minha inscrição no curso de pós-graduação em Arte Educação e Cultura 

Popular. Estou iniciando este curso com as melhores das expectativas, pois com a grande 

alegria da conclusão da minha graduação em Pedagogia, nada melhor do que continuar 

estudando e me especializar.  

1.  

 

1.Foto retirada durante a sessão de  

fotos para material de recordação da  

formatura, da esquerda para direita  

Alexsandra (amiga), eu (Flávia),  

Dinha e Kátia (amigas). 

Fui atraída para este curso principalmente, porque durante a minha formação me 

apaixonei pelo teatro, pelas artes visuais, e por todas as disciplinas que estudei no campo 

das Artes: música, cinema, dança e etc. Espero neste curso obter o embasamento teórico 

necessário para atuar nesta área tão apaixonante. E além de tudo conhecer na prática as 

formas de arte, e como utilizar os conhecimentos adquiridos, com os meus alunos, 

enriquecendo as minhas aulas e tornando prazerosa e produtiva a interação professor-

aluno. Espero ainda conhecer pessoas que comunguem comigo do gosto pelas Artes e pela 

Cultura popular, para assim fazermos amizades sinceras, trocarmos conhecimentos e 

experiências. 



 

Dia 27 de setembro de 2008; 
 

Hoje foi a aula inaugural e não poderia ter sido melhor, para mostrar quão rica é a 

cultura cearense, o seu grande talento e humor, uma participação especial do ator 

humorista Luciano Lopes interpretando a personagem Luana do Crato. 

2.            3.  

 

2.Foto (em destaque) de 

Luana do Crato; 3. Foto (em 

destaque) de Luana do Crato 

e o Coordenador Cleison 

Rabelo; 

 

Foram apresentados para os alunos: a grade curricular do curso, com disciplinas que 

me interessou muito, a estrutura da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, alguns 

professores que estavam presentes e alguns funcionários da faculdade bem como suas 

funções. Também foram esclarecidas algumas dúvidas gerais sobre horários, estacionamento 

e atividades presenciais e semi-presenciais. Fiquei surpresa e feliz por observar que 

algumas professoras que tive durante a graduação, agora serão minhas colegas de curso. 



 

Dia 18 de outubro de 2008 

 

Para começar esta jornada tão esperada, e subir o primeiro degrau na escalada desse 

novo patamar na minha carreira pedagógica, não poderia ser melhor, a disciplina inicial foi 

Didática do Ensino Superior com a tão competente professora Adeliane Sales, que tive o 

prazer de conhecer na graduação. 

E como já esperada a disciplina foi transformadora, pois a professora é muito dinâmica 

e transmite o conteúdo de forma clara e com significado. Foi nesta disciplina que 

compreendi o que é didática e quais as suas dimensões, resumidamente Didática é a arte ou 

técnica de ensinar, em síntese ela transforma teoria em prática. Possui as dimensões: 

humana (rege as relações pessoais em todos os níveis da educação) e político-social 

(influências à transformação da sociedade formando o cidadão participante e modificador). 

Pude conhecer um pouco mais sobre: 

Jean Piaget que dedicou-se à investigação científica da formação das funções 

intelectuais da criança, estudando a epistemologia genética (construção do conhecimento e 

desenvolvimento da inteligência). 

Lev Vygotsky, em sua teoria, para que o homem se desenvolva e evolua e adquira 

conhecimento é necessário a interação com outras pessoas. 



 

Paulo Freire foi o maior defensor da tendência progressiva, explora a educação como 

ação cultural.  

Como educador: foi professor de escola e criador de idéias e métodos. 

Carl Rogers, para ele o importante era o aluno aprender a aprender, se preocupava com 

a auto-realização da pessoa e a aprendizagem deveria provocar modificação no sujeito. 

Henri Wallon foi o teórico que aplicou a afetividade dentro da escola, propunha uma 

educação integral, intelectual, afetiva e social, indo desde a pré-escola até a universidade. 

Também fui apresentada a outros teóricos que tiveram grande influência na Educação: 

Jonh Dewey que foi defensor da escola ativa, propunha a aprendizagem através da 

atividade pessoal do aluno. 

Ovide Decroly dedicou seus estudos às crianças que necessitam de atenções educativas 

especiais e propunha que as mesmas fossem estimuladas a pensar. 

Porém o que mais me despertou a curiosidade, e do qual me detive mais, pelo motivo 

de ter sido o tema da minha apresentação, foi Célestin Freinet, é conhecido como o mestre 

do trabalho e do bom senso, este educador francês, desenvolveu atividades hoje comuns, 

como as aulas passeio, o jornal de classe e criou um projeto de escola popular, moderna e 

democrática. A sala de aula sempre foi sua paixão. Pensava ainda que a escola devia ser 

viva, ativa, dinâmica, aberta para o encontro com a vida, onde tivesse a participação da 

família e da comunidade. Em sua teoria o trabalho e a cooperação vinham em primeiro 



 

lugar, o trabalho é que orientava a prática escolar. Não criou um método pedagógico rígido, 

pois defendia a livre expressão ao aprendizado de cada criança. A sua pedagogia se baseava 

em quatro eixos: a cooperação, a comunicação, a documentação e a afetividade. Ressaltava: 

“Se não encontrarmos respostas adequadas a todas as questões sobre educação, 

continuaremos a forjar almas de escravos em nossos filhos”. 

 

4.   

 
 
 

4. Foto durante aula Didática do Ensino 
Superior, no momento da apresentação 
sobre Célestin Freinet (em destaque) 

no centro a professora Adeliane Sales e 
a aluna Flávia (autora do Diário).

 

Com esta disciplina aprendi muito, a didática é muito rica, tem grande utilização 

dentro da sala de aula, pois acredito o professor deve utilizar todas as maneiras (técnicas, 

metodologias, estratégias) para promover o aprendizado do aluno. Cresci muito em 

conhecimento, pois pude pesquisar e ler muito sobre teóricos que influenciaram e 



 

contribuíram para a educação, que já conhecia e outros que ainda não conhecia. Chego à 

conclusão que a didática faz o vínculo entre teoria e prática e possibilita essa 

transformação. 

 

Ao final das apresentações a professora fez uma dinâmica excelente com uma pote de 

ouro no centro da sala, recheado de chocolate, onde cada aluno recebia um chocolate e a 

mensagem: O custo do Sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O custo do sucesso... 

 

Se o sucesso não tivesse um custo, todo mundo seria um sucesso. Se a felicidade 

não exigisse dedicação, ela perderia o sentido. Temos a tendência de pensar em grandes 

conquistas levando em conta apenas o resultado final. Mas geralmente isso é só uma 

gota. A conquista mesmo está no fazer, no esforço, na dedicação, no custo exigido. Ter 

uma vida de sucessos não significa acumular troféus e prêmios, mas sim estar disposto a 

comprometer-se com esse sucesso. 

         Ser um sucesso exige esforço, dedicação, disciplina, foco, paixão e muitas outras 

qualidades, que devem ser exercitadas em todos os momentos. No preço que você paga 

está o valor que você procura. 

Sucesso !!! 

 

Profa. Adeliane Sales 

 



 

 

 

 

Dia 22 de novembro de 2008 

 

A aula foi dinâmica participativa e movimentada, com músicas, atividades práticas e 

apresentações das mais diversas, pois como o próprio professor da disciplina e coordenador 

do curso Cleison Luis Rabelo ressalta: “professor de arte, não dá aula, dá show”. 

 Esta disciplina, Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais, abordou os valores e 

as diferenças, o respeito, os quatro pilares da educação básica, a cultura brasileira, a 

diferença entre o erudito e o popular e o preconceito. 

5.  6.  

Fotos durante a aula Pluralismo 
Cultural nos processos 
Educacionais:  
5. Da esquerda para direita, as 
alunas Flávia (autora do Diário) 
Rosa e Diana;  
6. Alunas participando de 
dinâmica com grande alegria e 
entusiasmo. 

 

Esta disciplina ressaltou os valores e as diferenças, com um professor que promoveu o 

respeito, primordial para aceitar as diversidades de pensamento. 



 

 Para que possa existir respeito, entre as relações, sejam elas profissionais ou pessoais 

é de fundamental importância uma educação em valores, como cita Ciriaco Izquierdo 

Moreno “Os valores devem ser considerados de maneira central e sistemática na ação 

educativa”(pg 111, 2001). 

Fundamental para esta disciplina e na vida de todo professor, foi abordado os quatro 

pilares de educação básica, que os jovens e crianças precisam aprender: a conhecer (saber 

como buscar novas informações), a fazer (transformar idéias em ações), a conviver 

(comunicar-se, ouvir e colocar-se no lugar do outro) e a ser (conhecer-se, ter autonomia, 

assumir-se como igual e diferente dos demais). 

 Durante a aula foi apresentado um vídeo mostrando as diversas regiões do nosso país, 

caracterizado por região e cantando o Hino Nacional, esta imagem não me sai da cabeça, 

além de perfeito o sincronismo a produção e a qualidade da imagem, mostra como o Brasil é 

cheio de contrastes, de regionalismo e não poderia deixar de ser, pois é um país de 

dimensões continentais, e concordo com o que cita Aldo Vannucchi “Estudar cultura 

brasileira é empreitada de muito fôlego”(pg. 37, 2002).  

Mas o que é cultura?  Como definir cultura?  

Aldo Vannucchi, conceitua Cultura “É tudo aquilo que não é natureza, toda ação 

humana na natureza e com a natureza” (pg. 23, 2002).  



 

Cheguei a conclusão que cultura é tudo aquilo que o homem transforma ou produz na 

natureza e/ou com a natureza, que não é natureza. 

Outro conceito importante dentro desta temática é a diferença entre o erudito e o 

popular. Erudito é aquele que adquiriu saber vasto e variado, em geral através de leituras, 

enquanto Popular é aquilo que é do povo ou relacionado a ele. 

 

Algo muito presente na nossa cultura é o preconceito, ele existe, porém o desafio de 

toda sociedade democrática é impedir que o preconceito produza atitudes discriminatórias 

e corrigir as desigualdades sociais e raciais. A formação da cultura brasileira ocorreu, com 

influências: européia, africana, indígena e asiática. Porém a sociedade necessita entender 

que indivíduos não brancos, não são inferiores biologicamente. O caminho é eliminar as 

contradições entre o discurso da democracia racial e a ação necessária para atingi-la, 

através de políticas universalistas de fato.  

Com o processo educativo proposto, os padrões estéticos deixariam de ser 

predominantemente europeus em algumas esferas. Certamente a origem do problema tem 

uma base racial, o racismo como processo: são os quase quatro séculos de escravidão negra.  

É necessário um projeto de nação fundamentado na liberdade individual e na 

democracia. 

 



 

Considero que esta disciplina foi primordial para a minha prática pedagógica, e para a 

minha vida em todos os aspectos, pois todo o conhecimento que adquiri me possibilita 

trabalhar de forma mais consciente, fundamentada em estudos e pesquisa sobre o assunto, 

e acima de tudo entender como o preconceito pode atrapalhar o desenvolvimento dos 

alunos e as relações em geral. A prática do professor deve combater todo o racismo e 

preconceito, mantendo um ambiente favorável à cooperação e ao aprendizado. 

 

Dia 07 de fevereiro de 2009 

 

Iniciei esta aula com a expectativa de aumentar meus conhecimentos, adquirir e 

trocar idéias e informações. Foi uma ótima disciplina (Teorias Cognitivas da Aprendizagem, 

com a professora Mestre Adriana Alencar), que muito me motivou, com apresentação de 

seminários, oficina dramática (criação e exposição), apresentação artística e análise de 

textos. 

O objetivo da disciplina: estudar as teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky no processo 

de desenvolvimento cognitivo da criança. 

O conteúdo inicial foi apresentado através de data show. Como tema: A mediação 

simbólica de Vygotsky; Como é pensada a cultura para Vygotsky, e a sua importância para o 

indivíduo. Após a apresentação do conteúdo pela professora, e a leitura da apostila pelos 



 

alunos, foi proposta uma atividade para os alunos em grupo, apresentarem de forma 

artística a síntese do conteúdo. 

A minha equipe Flávia (eu), Diana e Rosa, preparou uma paródia sob a música: Era uma 

casa muito engraçada, a seguir: 

     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. 

Resumindo o conteúdo desta disciplina, é necessário rever as teorias de Jean Piaget e 

Lev Vygotsky no processo de construção do conhecimento da criança.  

Inicio com Jean Piaget, que estudou o desenvolvimento da inteligência desde o 

nascimento até o surgimento da linguagem. Em sua concepção, o processo de construção do 

conhecimento tem um caráter seqüencial (estágios do desenvolvimento) se dá a partir do 

desenvolvimento cognitivo, o que pressupõe uma equilibração progressiva. O 

desenvolvimento cognitivo evolui até atingir um equilíbrio final, que é o pensamento 

adulto. Em sua teoria Inteligência é a apreensão e transformação do objeto, ela transforma 

o objeto e a si mesmo e é um caso de adaptação biológica. Conhecimento resulta da 

interação entre sujeito e objeto e deriva da ação, ou seja, conhecer envolve atividade 

sobre o objeto e sua transformação. Nos níveis superiores de inteligência essa ação se torna 

interiorizada e reflexiva.  



 

Os Estágios do desenvolvimento cognitivo são: Período sensório-motor: (0-2 anos) -  A 

inteligência é prática. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou 

pensamento; Período pré-operatório (2 a 7 anos) -  Também chamado de estágio da 

inteligência simbólica. Aparece a função representativa (jogo simbólico, desenho, 

imitação).; Período  operatório concreto (7 a 11 anos) - A criança desenvolve noções de 

tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade... já sendo capaz de relacionar diferentes 

aspectos e abstrair dados da realidade, Desenvolve operações lógicas; Período operatório 

formal (12 anos em diante) - A representação agora permite a abstração total, as estruturas 

cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam-se 

aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Segundo Piaget: ‘‘A 

atividade inteligente é sempre um processo ativo e organizado de assimilação do novo ao 

velho e de acomodação do velho ao novo’’. Construtivismo é a postura epistemológica que 

compreende a origem do conhecimento na interação do sujeito com o objeto. A teoria de 

Piaget não tem intenção pedagógica, porém ofereceu aos educadores importantes princípios 

para orientar sua prática. Piaget mostra que o sujeito humano estabelece, desde o 

nascimento, uma relação de interação com o meio. O conhecimento é construído na 

experiência. A forma de raciocinar e de aprender da criança passa por estágios de 

desenvolvimento. O conhecimento encontra-se em constante reconstrução; 



 

Vygotsky enfatiza o papel da mediação no desenvolvimento, seu objetivo é trabalhar 

com a importância do meio cultural e das relações entre indivíduos na definição de um 

percurso de desenvolvimento da pessoa humana. Considerou a Zona de desenvolvimento 

proximal, como a distância entre o nível de desenvolvimento efetivo, ou real, que se 

costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, que se costuma determinar através da solução de problemas sob 

a orientação de outros. Para Vygotsky, a relação entre pensamento e linguagem é a base do 

desenvolvimento intelectual. Considera a criança um ser histórico e cultural, que necessita 

da cultura, pois a cultura é da natureza humana, e leva ao desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores, através do planejamento e do pensamento abstrato. Segundo 

Vygotysky: “Na ausência do outro, o homem não se constrói homem”. Vygotsky trabalha 

com as funções mediadoras dos instrumentos e dos signos na atividade humana, fazendo 

uma analogia entre o papel dos instrumentos de trabalho na tranformação e no controle da 

natureza, e o papel dos signos enquanto instrumentos psicológicos, ferramentas auxiliares 

no controle da atividade psicológica. E é justamente em sua analogia com os instrumentos 

de trabalho que os signos aparecem como marcas externas, que fornecem um suporte 

concreto para ação do homem no mundo. 

Na concepção de Piaget, primeiro desenvolvimento depois aprendizagem, enquanto na 

concepção Vygotskyana, a aprendizagem vai à frente do desenvolvimento. 



Esta disciplina me transmitiu muitos 

conhecimentos importantes para o meu 

trabalho pedagógico, através do estudo mais 

aprofundado sobre os estágios de 

desenvolvimento cognitivo, classificado por 

Jean Piaget, todo professor tem subsídios, e 

fundamentação para compreender e melhor 

assessorar o desenvolvimento da construção do 

conhecimento na criança. Não desconsiderando 

é claro, a importância e influência do meio, da 

mediação e da cultura no processo de 

desenvolvimento da criança, como ressalta 

Vygotsky. É impressionante como dois 

teóricos: um biólogo e um sociólogo, 

contribuíram tanto na área 

educacional. 

7.  

7. Foto tirada no final da aula, 
confraternização entre professora e alunos.

 

Dia 14 de Março de 2009 

 

A disciplina Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica começou de 

forma muito dinâmica, a professora Ms. Clóris Violeta conduziu a participação de todos 

os alunos, e apesar de ser uma professora com vasto currículo, tinha um vocabulário 

acessível e mostrava seu grande conhecimento de forma humilde e esclarecedora. 



 

Apresentou vídeos, músicas, propôs trabalhos e após a apresentação de todos os alunos 

completou as informações para que não ficassem lacunas no assunto, pois o conteúdo 

da disciplina fundamenta a prática pedagógica. 

 

Resumindo o conteúdo da disciplina: A prática escolar tem em si condicionantes 

sóciopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e, 

conseqüentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, aprendizagem, 

relações professor-aluno, técnicas pedagógicas, etc. Uma boa parte dos professores, 

provavelmente a maioria, baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viraram 

senso comum, porém, há professores interessados num trabalho docente mais 

consciente, e são capazes de perceber o sentido mais amplo de sua prática e de 

explicitar suas convicções. 

Assim, fiz um levantamento das tendências pedagógicas que tem-se firmado nas 

escolas pela prática dos professores, fornecendo uma breve explanação dos 

pressupostos teóricos e metodológicos de cada uma. Usando como critério a posição que 

adotam em relação aos condicionantes sóciopolíticos da escola, as tendências 

pedagógicas foram classificadas em liberais e progressista: 

 



 

A pedagogia liberal (tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e 

tecnicista) e a pedagogia progressista (libertadora, libertária e crítico-social dos 

conteúdos). 

 

Pedagogia Liberal – A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinqüenta anos, 

tem sido marcada pelas tendências liberais, que sustenta a idéia de que a escola tem 

por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. Historicamente 

a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional e, por razões de recomposição 

da hegemonia da burguesia, evoluiu para a pedagogia renovada (também conhecida por 

escola nova ou ativa), o que não significou a substituição de uma pela outra, pois ambas 

conviveram e convivem na prática escolar. 

 

Na tendência liberal tradicional a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o 

ensino humanístico, de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir pelo seu 

próprio esforço, sua plena realização como pessoa. A atuação da escola consiste na 

preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Os 

conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações 

adultas e repassados ao aluno como verdade. Os métodos baseiam-se na exposição 

verbal da matéria e/ou demonstração, tanto a exposição quanto a análise são feitas pelo 



 

professor. No relacionamento professor-aluno predomina a autoridade do professor que 

exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no 

decorrer da aula. A avaliação se dá por verificações e curto prazo (interrogatórios orais, 

exercícios de casa) e de prazo mais longo (provas escrita, trabalhos de casa). Quanto a 

manifestação na prática escolar, a pedagogia liberal tradicional é viva e atuante em 

nossas escolas. 

 

A tendência liberal renovada acentua o sentido da cultura como desenvolvimento 

das aptidões individuais. Propõe um ensino que valorize a auto-educação, a experiência 

direta sobre o meio pela atividade , um ensino centrado no aluno e no grupo. A 

tendência liberal renovada apresenta-se entre nos, em duas versões distintas: a 

renovada progressista (ou pragmatista, principalmente na forma difundida pelos 

pioneiros da educação nova, entre os quais se destaca Anísio Teixeira) e a renovada não 

diretiva (orientada para os objetivos de auto-realização e relações interpessoais). 

Na tendência liberal renovada progressista, a finalidade da escola é adequar as 

necessidades individuais ao meio social, à escola cabe suprir as experiências que 

permitam ao aluno educar-se, num processo ativo de construção e construção do 

objeto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do 

ambiente. Os conteúdos de ensino resultam da ação a partir dos interesses e 



 

necessidades, e são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia 

frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Dá-se portanto muito mais valor 

ao processos mentais e habilidades cognitivas do que a conteúdos organizados 

racionalmente. Trata-se de aprender a aprender, ou seja, é mais importante o processo 

de aquisição do saber que o saber propriamente dito. O método de ensino é a idéia do 

aprender fazendo, que está sempre presente. No relacionamento professor-aluno, não 

há lugar privilegiado para o professor e a disciplina surge de uma tomada de consciência 

dos limites da vida grupal. Como pressuposto de aprendizagem, a motivação depende da 

força de estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno. 

Como manifestação da prática escolar os princípios da pedagogia progressista vem 

sendo difundidos, em larga escala, nos cursos de licenciatura, e muitos professores 

sofrem sua influência. 

 

Na tendência liberal renovada não diretiva, acentua-se o papel da escola na 

formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com os problemas 

psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais e o resultado de uma boa educação é 

muito semelhante ao de uma boa terapia. Torna-se secundária a transmissão de 

conteúdos, a ênfase está nos processos de desenvolvimento das relações e da 

comunicação. Os métodos de ensino usuais são dispensados, prevalecendo quase que 



 

exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a 

aprendizagem dos alunos. Propõe um relacionamento professor-aluno, centrado no 

aluno, visando formar sua personalidade através da vivência de experiências 

significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes a sua natureza. 

Como pressupostos de aprendizagem a motivação resulta do desejo de adequação 

pessoal na busca da auto-realização. 

A tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo como 

função a preparação de recursos humanos, ou seja, mão de obra, para a indústria. 

Dessa forma o essencial não é o conteúdo da realidade, mas as técnicas de descoberta e 

aplicação da tecnologia, assim é o meio eficaz de obter a maximização da produção e 

garantir um ótimo funcionamento da sociedade. Utiliza-se da tecnologia educacional e 

da análise comportamental. Nesta tendência a escola funciona como modeladora do 

comportamento humano, através de técnicas específicas. Os conteúdos de ensino são as 

informações, princípios científicos e leis, e decorrem, assim, da ciência objetiva, 

eliminando-se qualquer sinal de subjetividade. Os métodos de ensino consistem nos 

procedimentos e técnicas que assegurem a transmissão de informações. O 

relacionamento professor-aluno, tem papéis bem definidos: o professor administra as 

condições de transmissão da matéria, e o aluno recebe, aprende e fixa as informações. 

Como pressusposto de aprendizagem, aprender é uma questão de modificação do 



 

desempenho. O tecnicismo foi introduzido no final dos anos 60 com o objetivo de 

adequar o sistema educacional à orientação político-econômica do regime militar: 

inserir a escola nos moldes do sistema de produção capitalista. 

Pedagogia progressista – não tem como institucionalizar-se numa sociedade 

capitalista, daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras 

práticas sociais. A pedagogia progressista tem se manifestado em três tendências: a 

libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne os 

defensores da autogestão pedagógica e a crítico-social dos conteúdos que, acentua a 

primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. 

A Tendência progressista libertadora questiona concretamente a realidade das 

relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando a uma 

transformação (educação crítica). Os conteúdos de ensino são os temas geradores, 

extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Se forem necessários 

textos de leitura, estes deverão ser redigidos pelos próprios educandos com a 

orientação do educador. A forma de trabalho educativo é o grupo de discussão, o 

diálogo engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer: educador e 

educando, em uma relação horizontal, elimina-se por pressuposto, toda relação de 

autoridade. A motivação para aprendizagem se dá a partir de uma situação problema, 

da qual se toma distância para analisá-la criticamente. Aprender é um ato de 



 

conhecimento da realidade concreta. A pedagogia libertadora tem como inspirador e 

divulgador Paulo Freire. 

Na Tendência progressista libertária, a escola exerce uma transformação na 

personalidade dos alunos num sentido libertário e autogestionário. As matérias 

(conteúdos de ensino) são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. A 

relação professor-aluno ocorre no sentido da não-diretividade. A ênfase na 

aprendizagem é informal, via grupo, e a negação de toda forma de repressão visam 

favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres.  

Na Tendência progressista crítico-social dos conteúdos o papel da escola é difundir 

conteúdos vivos, concretos e indissociáveis das realidades sociais. São conteúdos 

culturais universais. O objetivo é privilegiar a aquisição do saber. Os métodos de uma 

pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem, então, de um saber artificial, 

depositado a partir de fora, nem do saber espontâneo, mas de uma relação direta com a 

experiência do aluno, confrontada com o saber trazido de fora. A relação professor-

aluno resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o meio e o sujeito, sendo 

o professor o mediador. O esforço de elaboração de uma pedagogia dos conteúdos está 

em propor modelos de ensino voltados para a interação conteúdos-realidades sociais. 



 

Através desta disciplina pude preencher as lacunas que ficaram durante minha 

graduação, sobre as tendências pedagógicas, somente agora consegui entender este 

conteúdo. 

 

Dia 18 de Abril de 2009 

 

Hoje eu conheci a professora Socorro, Ms. Maria do Socorro de Sousa, ela chegou 

com a Metodologia da Pesquisa em Educação, e foi então que percebi que está na hora 

da “arrumação” é o momento de começar a organizar todo o conhecimento, para que 

no final deste curso eu possa ter um trabalho coerente com o que aprendi no decorrer 

desta experiência. 

Este trabalho de conclusão de curso é o portifólio, e nesta disciplina foi dado o 

direcionamento para a sua elaboração. 

Tenho que pensar bastante, ler as apostilas, pesquisar em livros para me 

fundamentar e no momenta da efetivação do meu trabalho, responder as perguntas 

básicas: 

 

Qual o motivo da minha escolha pelo curso ? 

O que eu pretendo aprender neste curso ? 



 

A partir da aula de hoje, como eu pretendo continuar a minha construção do 

saber ? 

E muitos outros questionamentos pertinentes à elaboração do portifólio.  

Mas o que é isso?  

De acordo com a definição dada pela professora:  

 

“Portifólio é um instrumento de identificação da qualidade do ensino-

aprendizagem mediante a avaliação do desempenho do aluno e do professor e a 

compilação dos trabalhos realizados pelos alunos durante o curso.” 

 

Por se tratar de um trabalho científico, o portifólio deve organizar o saber do 

aluno, desenvolver competência lingüística, propiciar ao estudante o desenvolvimento 

de competências pra a avaliação de seu próprio trabalho e possibilitar ao aluno e ao 

professor uma prática reflexiva.  

O mesmo possui a vantagem de fugir aos padrões tradicionais de avaliação e 

permite ao professor, que acompanhe de forma gradativa a construção do 

conhecimento do aluno.  

Deve conter capa, índice, apresentação, desenvolvimento, considerações finais e 

referências bibliográficas; (conforme as normas da ABNT). 



 

 

Concluo as observações sobre o dia de hoje, dizendo que esta disciplina, chegou 

na hora certa, pois o acúmulo de leituras de textos, apostilas e livros, e o pouco tempo 

disponível poderia comprometer a qualidade do trabalho de conclusão de curso, caso a 

disciplina acontecesse somente no final do curso. 

Enfim as aulas práticas de A R T E S 

Atenção, Concentração, Vai começar, Já começou. 

 

As aulas de Artes foram tão intensas que não tive tempo de escrever, por isso, vou 

relatar tudo de uma vez.  

Teve todo tipo de arte, visitas: a feira livre, feira de artesanato, Encetur, 

exposição de Brinquedo, Exposição Vaqueiros. Fomos ao teatro, Dançamos e cantamos. 

Montamos brinquedos e outras peças a partir de sucata e de materiais diversos. Foi 

muito bom. 



8.  9.   

 

10.   

11. 

8 e 9 Fotos durante a disciplina Oficina de Práticas Lúdicas com a professora Iany Bessa Silva Menezes; 
10. Foto durante a aula de Dança com professor Emanoel; 11. Foto durante visita à exposição 
Vaqueiros no Centro Cultural Dragão do Mar, disciplina de Arte e Cultura Popular com professor 
Cláudio Henrique Couto do Carmo. 

 

Folclore e Arte-Educação com a professora Graça Martins. 

 

Estudamos o folclore, ensaiamos uma dança folclórica (maracatu) e tiração de reis, 

aprendemos técnicas de relaxamento, trabalhamos coreografia, arquitetura do 



 

ambiente, movimentação do corpo e estudamos textos sobre novas formas de 

percepção. 

Mas o que é o folclore?  

Folclore é uma das riquezas culturais de um país, está presente na música, nas 

danças, nas comidas, na literatura, na medicina caseira, no artesanato, nas artes 

plásticas, no comportamento, responde Denise Akel Haddad (pg. 83, 2008). 

Em termos de folclore, o nosso país é um dos mais ricos do planeta, pois o que não 

falta ao povo brasileiro é imaginação, criatividade, alegria, vivacidade e inventividade. E 

todos os povos que contribuíram para a nossa formação, deixaram sua contribuição para a 

nossa cultura popular, os portugueses, índios, africanos, etc.  

Como exemplo de manifestações folclóricas temos: o reisado e o Bumba-meu-boi em 

Pernambuco, a Cavalhada em Pirenópolis (Goiás), o acarajé na Bahia, o homem da meia-

noite, no carnaval de Olinda (Pe) e os artesanatos indígenas, entre outras. 

O folclore é ótimo, para se trabalhar principalmente no Ensino fundamental I, pois traz 

um grande leque de temas para pesquisa, como lendas (Iara, Curupira, Saci, Boitatá, etc), 

alimentos, regiões do país, costumes, artesanato, além de se relacionar com diversas 

atividades lúdicas, parlendas, cantigas, etc. 

Trabalhar o folclore é uma oportunidade de valorizar a nossa cultura, despertar nas 

crianças o respeito e a curiosidade pela diversidade cultural do nosso país e que não pode se 



 

deixar passar em branco nas escolas o dia do folclore (22 de agosto), que deve ser 

comemorado e vivenciado por todas as crianças. 

 

Música e Arte-Educação com o professor Nertan Dias Silva Maia. 

 

Foi uma aula agradabilíssima, o docente é muito calmo e prático e deu muitas dicas de 

como melhor trabalhar a Música no Ensino Fundamental.  

O conteúdo teórico da disciplina foi ótimo, trabalhamos dois artigos, o primeiro foi 

“Música e o desenvolvimento da criança” de Monique Andries Nogueira, muito interessante, 

trouxe diversas informações sobre o desenvolvimento da criança relacionado à música, de 

forma ampla (cognitivo, afetivo e social) para a viabilização de um contato prazeroso, 

formativo e saudável da criança com a linguagem, a música tem acompanhado a história da 

humanidade e está presente em todas as regiões do planeta, em todas as culturas e todas as 

épocas. A música é uma linguagem e nos tempos atuais deve ser vista como uma das mais 

importantes formas de comunicação. Aprendi muito com a leitura deste artigo, e confirmei 

muitas coisas que eu já desconfiava. Gosto muito de música, mas precisava desta leitura 

mais técnica e com propriedade, para eu saber mais sobre o assunto. Inúmeras pesquisas 

confirmam a influência da música no desenvolvimento da criança, algumas delas 

demonstraram que o bebê, ainda no útero materno, desenvolve reações a estímulos 



 

sonoros, outras, que o músico apresenta maior quantidade de massa cinzenta, e que os 

instrumentalistas apresentam mais coordenação na mão não dominante do que pessoas 

comuns, o efeito do treinamento musical no cérebro é semelhante ao da prática de um 

esporte nos músculos. A prática de música, seja pelo aprendizado de um instrumento, seja 

pela apreciação ativa, potencializa a aprendizagem cognitiva, particularmente no campo do 

raciocínio lógico, da memória, do espaço e do raciocínio abstrato. 

A música além de todos os benefícios, ainda possibilita uma maior interação entre as 

pessoas e tem sido apontada como uma das áreas de conhecimentos mais importantes a 

serem trabalhadas na educação infantil. Os efeitos da música sobre os sentimento humanos 

estão, cada vez mais, migrando da sabedoria popular para o reconhecimento científico. 

Quanto ao desenvolvimento social da criança, traz efeitos muito significativos no campo da 

maturação social. Quando uma criança brinca de roda, por exemplo, ela pode vivenciar de 

forma lúdica, situações de perda, de escolha, de decepção, de dúvida e de afirmação, são 

experiências de vida que nem o mais sofisticado brinquedo eletrônico pode proporcionar. 

Na vida dos jovens, também, a música é uma das formas de comunicação mais presentes.  

O segundo artigo foi “A importância da musicalização na educação infantil e no ensino 

fundamental: A música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser” de 

Lígia Karina Meneghetti Chiarelli e Sidirley de Jesus Barreto, que apresentou a música e a 



 

musicalização, como elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência e a 

interação do ser. 

Existe uma reflexão importante a se fazer, o que vem a ser música, e então a resposta: 

música é uma linguagem universal, as primeiras músicas foram usadas em rituais, é a 

combinação harmoniosa e expressiva de sons. Música é considerada ciência e arte. A música 

é composta basicamente por ritmo, som, melodia e harmonia. 

E o que vem a ser musicalização, resposta: a musicalização é um processo de 

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

musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do 

prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do 

respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva 

consciência corporal e de movimentação. No desenvolvimento cognitivo / lingüístico, as 

experiências rítmico musicais permitem uma participação ativa (vendo, ouvindo, tocando) 

favorecem o desenvolvimento dos sentidos das crianças. 

Remete também á inteligência musical, apontada por Howard Gardner, como uma das 

múltiplas inteligências e à capacidade que a música tem de influenciar o homem física e 

mentalmente, podendo contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a integração e a 

inclusão social. 



 

No desenvolvimento psicomotor, as crianças aprendem a controlar seus músculos e 

movem-se com desenvoltura. Atividades como cantar, fazendo gestos, dançar, bater 

palmas, pés, são experiências importantes para a criança, pois elas permitem que se 

desenvolva o senso rítmico, a coordenação motora, fatores importantes para a criança, pois 

elas permitem aquisição da leitura e da escrita. 

No desenvolvimento sócio-afetivo, a criança aprende a desenvolver sua auto-estima e 

a se aceitar como é com suas capacidades e limitações. As atividades musicais coletivas 

favorecem o desenvolvimento da socialização, estimulando a compreensão, a participação e 

a cooperação. Ao expressar-se musicalmente, demonstra seus sentimentos, libera suas 

emoções, desenvolvendo um sentimento de segurança e auto-realização.  

Respeitando-se o estágio de desenvolvimento da criança, a duração das atividades, 

deve variar conforme a idade da criança, dependendo de sua atenção e interesse. Além 

disso, é preciso respeitar a forma de expressão de cada um, mesmo que venha a parecer 

repetitivo ou sem sentido. É importante que a criança sinta-se livre para se expressar e 

criar. 

 

 

Dança e Arte-Educação com o professor Emanoel. 

 



 

 Durante esta aula tivemos a parte teórica muito boa, mas a prática foi excelente, 

dançamos e realizamos diversas coreografias que facilmente poderei utilizar com meus 

alunos. 

A dança, proposta pela área de arte, tem como propósito o desenvolvimento integrado 

do aluno, a arte da dança faz parte das culturas humanas e é uma atividade inerente à 

natureza do homem. A ação física é necessária para que a criança harmonize de maneira 

integradora as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas, pois toda ação humana 

envolve atividade corporal, e é a primeira forma de aprendizagem da criança, estando a 

motricidade ligada à atividade mental. 

A atividade da dança na escola possibilita à criança um maior entendimento do 

funcionamento de seu corpo, que é um dos objetivos educacionais da dança, devendo o 

professor observar as ações físicas, o desenvolvimento motor da criança e habilidades 

naturais, estimulando o aluno e explorando sua imaginação, criando um clima de atenção e 

concentração sem perder a alegria. A dança é uma forma de integração e expressão, tanto 

individual quanto coletiva, onde o aluno exercita a atenção, a percepção, a colaboração, o 

respeito, a cooperação, a espontaneidade e a solidariedade, experimentando a plasticidade 

de seu corpo e desenvolvendo a fruição que enriquecerá suas criações na dança. 

De acordo com a proposta pedagógica da prefeitura municipal de Fortaleza: “Os 

professores precisam conscientizar-se de que a dança é uma forma de manifestação 



 

expressiva, constituindo também fonte de auto-conhecimento, e de sociabilidade e 

contribuindo para a integração do corpo, da mente e do afeto”. 

 

Oficina de Práticas Lúdicas com a professora Iany Bessa,  

 

A disciplina foi extremamente prática, elaboramos brinquedos e jogos, a partir de 

sucatas e materiais reciclados. E foram apresentadas diversas propostas de oficinas (pintura, 

colagem, recortes, fantoches, desenhos, etc.) 

O que são práticas lúdicas ? A ludicidade é a forma de expressão artística do homem, 

estando incluído nesse processo a imaginação, a criatividade, as brincadeiras coletivas, o 

faz-de-conta e o mundo simbólico. Brincar faz parte desse processo. 

O brincar é para a criança, um momento de crescimento, ela coloca na brincadeira 

suas histórias de vida, seus medos, seus desejos e seu pensamento sobre a cultura em que 

vive. De acordo com Maluf “brincar é para a criança um momento mágico. Brincando ela 

alimenta sua vida interior, liberando assim sua capacidade de criar e reinventar o mundo” 

(pág. 9, 2003). 

A criança quando brinca vive uma infância mais feliz, além de tornar-se um adulto bem 

mais equilibrado físico e emocionalmente. Além de inúmeras vantagens, desenvolve os 



 

músculos, a mente, a sociabilidade e as coordenações motoras ampla e fina. E acima de 

tudo deixa qualquer criança feliz. 

 

Os brinquedos podem existir concretamente ou não, pois eles representam o 

instrumento do brincar. Não importa o tipo, o material, a função, a cor, a forma, o 

tamanho, nem a origem, a criança pode descobri-lo em sua imaginação. 

 

A brincadeira é uma atividade natural e favorável ao desenvolvimento motor, afetivo, 

social e cognitivo da criança. 

 

O jogo é uma atividade mental ou física, organizada por um sistema de regras. Todo 

jogo verdadeiro é uma metáfora da vida, é um estímulo ao crescimento e ao 

desenvolvimento cognitivo e a resolução dos desafios da vida.  

 

É primordial para a aplicação dos jogos, a determinação da faixa etária, bem como 

diferenças sociais, e levar em conta se a criança é alfabetizada ou não. 

Existem diversos jogos e brinquedos que podem ser desenvolvidos em sala de aula, e 

montados com as crianças, como por exemplo: Bilboquê, Resta um, pé de lata, cinco-marias 

ou pedrinhas, boliche matemático, dama, quebra-cabeça, pega-varetas, vai-e-vem, loto, 

jogo da memória, fantoches (a partir de caixa de fósforo, de leite, etc), quadrado mágico, 

bingo de letras, números, sílabas e palavras, etc. 



 

Alguns jogos cantados atendem a ações pedagógicas na construção de escrita e leitura. 

Por meio das atividades lúdicas, pode-se desenvolver o hábito do pensar nos 

educandos, sem desviá-los do mundo real e de seu cotidiano, por isso é fundamental que os 

educadores estejam preparados na linguagem lúdica, imprescindível na aprendizagem e no 

desenvolvimento dos indivíduos. 

 

Considero esta oficina bem propícia de ser trabalhada nas escolas, pois estamos em 

uma época em que devemos desenvolver no aluno o respeito ao meio ambiente, chamando 

a sua atenção para o consumismo exagerado, o cuidado com o lixo, a importância da 

reciclagem e o desperdício.  

Brinquedos feitos a partir de materiais alternativos se relaciona com tudo isso, além de 

propiciar o desenvolvimento da criatividade e imaginação despertam o prazer da sua 

montagem, sua personalização, entre tantos outros benefícios, como a coordenação motora 

e ainda o resgate das brincadeiras e brinquedos, afastando um pouco a criança dos jogos 

eletrônicos, das horas excessivas no computador, levando a criança a movimentar-se a 

socializar-se e principalmente a divertir-se. 

 

 

 

Dia 20 de Fevereiro de 2010 



 

 
Hoje resolvi ler o meu diário, e percebi que no decorrer deste um ano e meio de arte 

educação e cultura popular,  
Aprendi muito... 

Li bastante... 
Me diverti... 

Fiz muitas amizades... 
E muita coisa aconteceu.  

Já estou com saudades !!!! 
 

 
 

Foto da turma reunida no final da aula de Oficina de 
Práticas Lúdicas. 

 

Encerro o dia de hoje com a 
certeza de que o educador necessita 
estar constantemente em formação, 
para assim se alimentar da 
motivação e das experiências de 
professores capacita-dos, 
profissionais e dedicados como os 
que convivi no decorrer desta pós-
graduação. 

E bebendo na fonte da arte, 
termino este diário cantando uma 
paródia (sob a música: É a vida, é 
bonita, e é bonita de Gonzaguinha) 
que compus na disciplina de 
Fundamentos Estéticos da Arte 
Educação: 



 

 

E a arte ... 

A arte, o que é ? 

Diga lá meu irmão. 

Ela é a expressão de uma emoção. 

Ela é inspiração. 

E ..  e .. 

E a arte ... 

Ela é fantasia e encantamento. 

Ela é surpresa e movimento. 

Diga o que é, o que é, meu irmão. 

 

Há quem ache que a arte é um fazer sem sentido no mundo. 

Que não dá pra entender, que é um grande absurdo. 

Mas a arte é emoção que se sente profundo 

É o sentimento do seu criador 

Numa presença constante de amor 

 

Há quem fale que a arte é viver 

Há quem diga que arte é prazer. 

Eu gosto da força da dança 

E do movimento da arte que quer 

Nos transmitir o sentido da vida 

Através da beleza e da fé 

Sempre emocionante, completa e fascinante 

Transforma a nossa sorte 

Arte é bela é forte 

 

Eu fico com a pureza da arte das crianças 

Que é bonita, é bonita e é bonita. 

 

Fazer arte sem receio do que outro diz, 

Cantar, dançar e atuar, na certeza de ser uma pessoa feliz. 

Eu sei que a arte devia ser mais acessível, quando será ? 

Mas isso não impede a expressão da vida, que é a arte, e é bonita, e é 

bonita. 

 

No gogó: 

Fazer arte sem receio do que outro diz, 

Cantar, dançar e atuar, na certeza de ser uma pessoa feliz. 

Eu sei que a arte devia ser mais acessível, quando será ? 

Mas isso não impede a expressão da vida, que é a arte, e é bonita, e é 

bonita. 



As maiores obras de Arte da minha vida: 
 

1. 2. 3. 4.  

 5. 6. 7. 8.  9 

 

10.

11

.



 

 
 

Família e Amigos:  1.Eu, meu marido, Jorge Augusto, minha filha, Ana Laura e 
meu filho Jorge Lucas, 2. Minha mãe, Francisca. 3. Meu pai, Joaquim. 4. Minha 
irmã Fabiana, seu marido Antonio, minha sobrinha e afilhada Laís e meu 
sobrinho Leandro. 5. Minha irmã, Bianca,       6. Minha Irmã Fernanda e sua filha 
Lívia. 7. Minha Comadre Dulce, e sua família, marido, Bebeto e filhos Tayla e 
Pedro Alberto. 8. Minha prima e comadre Cristina, e seu filho meu afilhado 
Paulo Victor. 9. Amiga Márcia e sua filha Mariana, 10. Amigas da Graduação: (da 
esquerda para direita): Conceição, Rosa, Alexsandra, Diana, Dinha e Kátia. 11. 

Amigos da pós-
graduação: (da 
squerda para a 
direita): Jamiles, 
hirlene, Tatiana, 
Charlene, 
Cristiane,Aline, 
Dorinha, Douglas, 
Liliane, James e 
Cleison Luis 
Rabelo. 

Livros e Sites que li enquanto estava escrevendo meu Diário: 
 

Livros: 
 

ALMEIDA, Danielle Barbosa Lins de. Sobre 

brinquedos e infância: aspectos da experiência e da 

cultura do brincar. Educação e Sociedade. Ano 2006, v. 

27. 

ALVES, Rubem. Conversa com quem gosta de 

Ensinar. São Paulo: Cortez, 1981. 

ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura 

popular. 14ª. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

ARENDT, H. A crise na educação. In: ARENDT, 

H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 

1971. 

BARBOSA, A. A. S. M. Amara & EMILIA, A. A 

dissertação e o pensamento lógico. In: Escrever é 

desvendar o mundo. 2ª. Ed., Campinas. São Paulo, 1987. 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Ponto de 

Psicologia Escolar. São Paulo – SP, Ed. Àtica , 1998. 

BARROS, José Márcio. Diversidade Cultural: Da 

proteção à promoção – São Paulo: Autêntica – 2008. 

BENJAMIM, W. Reflexões: A criança, o 

brinquedo e a educação. São Paulo: Summus, 1984. 

BOCK, Ana Maria Bahia. Psicologias – Uma 

introdução ao estudo da psicologia. São Paulo – SP, 

Saraiva, 1999. 

BORGES, Fábio. Da transmissão de um dever ao 

dever de uma transmissão, In. FORBES, Jorge (Org). A 

escola de Lacan: a formação do psicanalista e a 

transmissão da psicanálise. Campinas: Papirus, 1992. 

BRANDÃO, Sérgio Vieira. A Ciência das 

Diferenças: A diversidade cultural no ambiente escolar – 

São Paulo: Paulinas, 2005. 



 

BROUGÉRE, Gilles. Brinquedo e Cultura. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

 

 

BUORO, Anamélia Bueno. O olhar em 

construção: Uma experiência de ensino e aprendizagem 

da arte na escola. São Paulo: Cortez, 1996. 

CARVALHO, M. C.M de Metodologia Científicos 

Fundamentos e Técnicas. 4ª. Ed. Campinas. SP: Papirus, 

1987. 

COLARES, Edite et al. Ensino de arte educação. 

Fortaleza: Brasil Tropical, 2001. 

COLI, Jorge. O que é arte?. 12 ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. 

Dicionário Didático Básico – Ensino fundamental 

I – Editora Santa Maria. 

DUARTE JUNIOR, João Francisco. Por que arte-

educação ? Campinas: Papirus, 1994. 

FILHO, João Batista Mendonça. A psicanálise 

escuta a educação. São Paulo: Autêntica, 1992. 

FUSARI, Maria F. de Resende et al. Arte na 

educação escolar. São Paulo: Cortez, 1992. 

GIACAGLIA, L.R.A. Teoria da instituição e 

ensino por descoberta: contribuições de Jerome Bruner. 

In: PENTEADO, W.M.A. et. Alii. Psilocologia e Ensino. 

São Paulo – SP, Ed. Papelivros, 1986. 

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da 

cultura, 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1982. 

GURDSDORF, Georges. Professores para quê? 

Para uma pedagogia da pedagogia. São Paulo: Martins 

Fontes, 1987. 

HADDAD, Denise Akel e MORBIN, Dulce 

Gonçalves. A arte de fazer arte. 2ª. Edição reformulada – 

2004, 5ª. Tiragem – 2008. Ed. Saraiva.  

LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana: Danças, 

piruetas e mascarados. São Paulo: Autêntica, 1995. 

MARTINS, Mirian Celeste Ferreira Dias. 

Didática do ensino de arte: a língua do mundo: poetizar, 

fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998 

MEDNIC, S.A. Aprendizagem. Rio de Janeiro – 

RJ, Ed. Zahar. 1977. 

MEIRIEU, Philippe. Frankstein educador. 

Barcelona: Romanya/Valis, 1998. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia de 

percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

Minidicionário Ediouro da Língua Portuguesa – 

Sérgio Ximenes 

MORENO, Ciriaco Izquierdo. Educar em valores 

– São Paulo: Editora Paulinas, 2001. 

MOYLES, Janet R. Só Brincar ? : o papel do 

brincar na educação infantil. Tradução de Maria Adriana 

Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. 2ª. 

Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais – 

volume 6 – ARTE, Ministério da Educação – Governo 

Federal – DP & S editora. 

PERRENOUD, Phillippe. Ofício de aluno e 

sentido do trabalho escolar. Porto: Porto Editora, 1995. 

PESSI, Maria Cristina Alves dos Santos. 

Questionando a Livre-Expressão. Florianópolis: FCC. 

Edições, 1990. 

PIAGET, Jean. Psicologia e inteligência. Rio de 

Janeiro – RJ, Ed. Zahar, 1978. 

PIAGET, Jean. Psicologia e Pedagogia: A resposta 

do grande psicólogo ao problemas de ensino. São Paulo: 

Forense, 1970. 

PISANI, Elaine Maria. Psicologia Geral. Porto 

Alegre – RS, Ed. Vozes, 1988. 

PUEBLA, Eugenia. Educar com o coração. São 

Paulo: Peirópolis, 1997. 



 

RODRIGUES, E. B. T. Contar histórias: a arte de 

significar, expressar e compartilhar sonhos, Goiânia. 

Grupo Gwaya, mineo, 2000. 

ROGERS, C.R. Liberdade para Aprender. Belo 

Horizonte – MG, ed. Interlivros, 1973. 

SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca: 

O lúdico em diferentes contextos. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1997. 

SAVIANI, Demerval. Tendências pedagógicas 

contemporâneas. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho 

cientifico 12ª. ed. São Paulo: Cortez, 1985. 

VANNUCCHI, Aldo. Cultura Brasileira: O que é, 

como se faz – São Paulo: Editora Loyola, 2002. 

VIEIRA, Vinicius Rodrigues. Democracia Racial, 

do discurso a realidade: Caminhos para a superação das 

desigualdades sociorraciais brasileiras – São Paulo: 

Paulus, 2008. 

VYGOSTSKY, L. A formação social da mente. 

São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São 

Paulo – SP, Martins Fontes, 1987. 

WINNICOTT, D.W. O brincar e a realidade. Rio 

de Janeiro. Imago, 1975. 

ZILLES, Urbanos. Teoria do Conhecimento. 

Edipucrs, Coleção Filosófica. 
 

Sites: 
 

www.artenaescolar.org.br 

www.escolabr.com/virtual/crte/modulo_novos/ime

rsao/producoes/tend_pedagogica 

www.google.com.br 

www.paulinas.org.br 

www.wikipedia.org 

 

 

 


