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Considerações Finais 

Construir este portfólio foi às vezes 

cansativo, mas muito gratificante, pois a cada 

dia aprimorava a organização do meu saber, 

enquanto aluno. Aos poucos, desenvolvia 

competências e habilidades na elaboração 

ordenada de conceitos, ao mesmo tempo, que 

fazia uma avaliação sobre como era antes da 

formação e o saber adquirido depois do curso. 

Também demonstra a utilidade na minha vida 

pessoal e profissional. 

Obrigada, professora Socorro, por 

ter-me proporcionado a oportunidade de 

enriquecer meus conhecimentos com os 

conteúdos deste curso, pois percebo o meu 

aprendizado melhorar a cada dia. E, com 

certeza, tudo isso servirá de experiência para 

o meu futuro.  
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Introdução 

Muito já se ouviu falar sobre Cultura 

e arte popular. O tema é antigo e sobre ele já 

escreveram muitas pessoas: Suas opiniões, 

troca continuada de experiências vividas e 

dados coletados em pesquisas, como forma 

de transmissão de conhecimentos. Este 

trabalho faz uma abordagem sobre como 

organizei as minhas pesquisas e estudo sobre 

a importância da Arte-Educação para 

formação de um profissional bem qualificado, 

a partir do Curso de Especialização em Arte-

Educação e Cultura Popular. 

Os estudos feitos na especialização 

foram dispostos por disciplina, nos quais pude 

perceber a utilização da arte desde a 

antiguidade como meio de comunicação e 

expressão. Levando-me a reconhecer o 

grande valor do estudo da arte. E, a partir daí, 
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refletir sobre as diferentes manifestações da 

mesma na formação da sociedade. 

Certa de que cada vez mais a arte 

está presente na vida das pessoas, é que 

venho desenvolvendo estudos e pesquisas 

para melhorar a cada dia como arte-educador. 

E com este trabalho venho expor parte do meu 

aprendizado durante o referido curso. 

Assim, o presente trabalho tem o 

objetivo de levar ao conhecimento de todos os 

estudos e vivência da arte na vida das 

pessoas e como educar através da mesma. 

Que este trabalho possa trazer um 

pouco de entendimento sobre o que é o curso 

de “Arte-Educação e Cultura Popular”. 

Boa leitura! 
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criatividade, possibilitando que os alunos se 

expressem com autonomia. 
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cooperação, diálogo, respeito mútuo, como 

agir com os colegas, aceitar as diferenças e 

também adquirir autonomia. 

Espera-se com a ação da 

teatralidade nas práticas escolares educativas 

seja capaz de responder ao desafio de 

contribuir na construção de um mundo mais 

justo para vivermos.  

Como pratica profissional: 

Na escola, na hora de organizar 

uma peça (apresentação) Deixei os alunos 

mais livres, para decidirem quem e como seria 

a apresentação. Eu estava ali apenas para dar 

um suporte ou, às vezes, orientá-lo em 

determinadas posturas. 

Cada um escolheu o que iria fazer 

no grupo. Dando assim, maior liberdade para a 
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“O professor não ensina, mas arranja 

modos de a própria criança descobrir. Cria situações-

problema”. 

(Piaget) 
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comunicação cênica quando a criança age 

como se fosse outra pessoa. 

No Brasil, o teatro começou com o 

Padre José de Anchieta (1534-1597), como 

catequese. Foi o primeiro a ensinar peças de 

teatro em solo brasileiro. 

Há mais de trinta anos o ensino de 

Arte, denominada de Educação Artística na 

educação escolar é oferecido obrigatoriamente 

por força da Lei 5692/71. 

Fazer teatro na escola oportuniza 

aos alunos um clima de liberdade levando-os a 

liberar suas potencialidades, expressando 

seus sentimentos, emoções, aflições e 

sensações, pois é um meio de expressão. 

O teatro proporciona experiências 

como o desenvolvimento de vários aspectos, 

por exemplo: o exercício das relações de 
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desenvolvimento da formação global de 

educando. 

O objetivo principal da arte teatral 

no contexto escolar é estimular a criatividade e 

a imaginação da criança e adolescente através 

de jogos e exercícios teatrais. 

O teatro praticado nas escolas 

como arte produzida coletivamente a partir do 

desenvolvimento da expressividade gestual 

leva o aluno a uma consciência crítica-social 

mostrando que não se pode separar ensino, 

pesquisa e extensão. Favorecendo o 

desenvolvimento da sensibilidade, visão de 

mundo, uma vez que a imaginação dramática 

está presente em toda aprendizagem humana. 

É muito relevante a contribuição das 

artes cênicas na construção do conhecimento 

e no desenvolvimento do educando. O faz-de-

conta infantil é um aspecto cotidiano da 
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Didática do Ensino Superior 

 

Brincando de voar 

Iniciei a formação com a disciplina: 

Didática do Ensino Superior - quando foram 

ministradas aulas expositivas/compartilhadas, 

debates, oficinas, vídeos, resenhas, análise de 

temas propostos. Tive como professora: 

Adeliane Sales. 

A disciplina teve uma carga horária 

de 30h/a. Com início no dia 18/10/2008 e, sua  
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próxima aula presencial aconteceu 

no dia 08/11/2008. 

Como conteúdo aprendi sobre o 

desenvolvimento do ser humano, estudei 

alguns teóricos, como “ Psicologia e 

Pedagogia, (PIAGET 1970);  –Origens do 

Pensmento na Criança, (WALLON 1945); A 

formação social da mente, Vigotski: 

(FONTES,1998);– Tornar-se Pessoa, (CARL 

ROGERS 1984); Experiência e Educação, 

(JOHN DEWEY,  1971);  Pedagogia do 

Oprimido, (Freire, 1973); Pedagogia do Bom 

Senso, (CELESTIN FREINET,  1998)” e 

outros. Com a intensificação das pesquisas e 

o surgimento de novas teorias sobre a 

aprendizagem despontou uma nova visão 

sobre a aquisição do saber, onde a psicologia, 

ciência da conduta humana, presta reais 

serviços a um grande número de disciplina, 

principalmente sob o ponto das medidas, da 
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Com gestos (apresentação 

coletiva). 

3. Registro de apreciação de 

espetáculo ou expressão dramática 

pertencentes à cultura popular tradicional – 

com produção escrita sobre a peça assistida. 

Leitura e resumo do texto: “Por que 

Teatro na Escola?” 

O teatro na escola busca contribuir 

de maneira significativa e auxiliar os alunos a 

desenvolver seu potencial artístico. 

O mais importante é que os 

resultados desse trabalho “o teatro na escola” 

indicam o potencial artístico e a capacidade de 

análise crítica por parte dos alunos, o que 

possibilita o crescimento intelectual, afetivo e 

criativo, proporcionando assim, o 
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• Teatro-Educação: 

hipóteses, conceitos e funções; 

• Abordagens pedagógicas 

do Teatro; 

• Jogos Teatrais e suas 

relações com a cultura popular 

 

Sua avaliação foi feita de forma 

contínua, pontuando a freqüência, participação 

e cooperação nas atividades individuais e 

coletivas e na pontualidade na entrega dos 

trabalhos. Foram feitas as seguintes 

atividades: 

1. Fichamento de produção 

individual do texto Por que Teatro na Escola? 

2. Registro de vivência em sala: 

apresentação de uma música 
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avaliação das funções mentais. Assim é que a 

pedagogia aproveitou os dados dessa ciência, 

tornando evidente sua contribuição para a 

compreensão do comportamento humano. 

 Ainda estudei a didática como 

ciência, como elemento transformador de 

teoria na prática. 

Desenvolvi vários trabalhos e 

pesquisas, dentre eles, o trabalho realizado 

pelo grupo foi bem significativo, pois falava 

sobre “As Fases do Desenvolvimento da 

Criança”, segundo Piaget. (1970) 

Ele me ensinou que é na relação 

com o meio que a criança se desenvolve, 

construindo e reconstruindo suas hipóteses 

sobre o mundo que a cerca. 

A forma de raciocinar e de aprender 

da criança passa por estágios. Por volta dos 2 
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anos, ela evolui do estágio sensório-motor, em 

que a ação envolve os órgãos sensoriais e os 

reflexos neurológicos básicos ( como sugar a 

mamadeira) e o pensamento se dá somente 

sobre as coisas presentes na ação que 

desenvolve, para o pré-operatório. Nessa 

etapa, a criança se torna capaz de fazer uma 

coisa e imaginar outra. Ela faz isso, por 

exemplo, quando brinca de boneca e 

representa situações vividas em dias 

anteriores. 

Outra progressão se dá por volta dos sete 

anos, quando ela passa para o estágio 

operacional-concreto. Aqui, consegue refletir 

sobre o inverso das coisas e, para concluir um 

raciocínio, leva em consideração as relações 

entre os objetos. Por volta dos 12 anos, 

chegamos ao estágio operacional-formal. 

Nessa fase, o adolescente pode pensar em 

coisas completamente abstratas, sem 
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Artes Cênicas  e Educação 

 

Palco: encenação de uma peça 

 

Neste capitulo, vi Artes Cênicas e 

Educação, como uma das modalidades das 

linguagens artísticas e também sua relação 

com as outras linguagens e a cultura popular 

centrada numa prática crítica e reflexiva. 

Tive como professora Maria Ednéia 

Gonçalves Quinto, que programou seu 

conteúdo da seguinte maneira: 
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“O ensino deve favorecer a arte de agir”. 

(Edgard Morin) 
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necessitar da relação direta com o concreto. 

Ele compreende conceitos como amor e 

democracia. 

De posse dessas informações, pude 

melhorar minha prática pedagógica, pois 

conhecendo “o meu aluno” irei desenvolver 

atividades de acordo com sua capacidade, 

onde procurarei despertar seu interesse, o que 

irá lhe permitir a construção de sua autonomia. 

“Quando alguém se interessa pelo que faz, é 

capaz de empreender esforços até o limite de 

sua resistência”. Com esse pensamento busco 

tornar mais interessante os conteúdos 

ministrados em sala. 

Outro momento, onde posso usar 

os conhecimentos aprendidos, é na hora que 

tenho de elaborar um relatório de observação 

sobre a aprendizagem da criança. 
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Por exemplo, na escola, onde 

trabalho com educação infantil, tenho que 

fazer relatórios bimestrais e semestrais, sobre 

a evolução e dificuldades detectadas na 

aprendizagem das crianças em seus aspectos 

psicomotor, afetivo, social e cognitivo, onde 

diariamente estou observando as crianças, 

fazendo anotações e construindo o relatório 

segundo parâmetros teóricos. 

Também aprendi na disciplina, que 

a Didática, exerce um papel de grande 

importância na formação de um educador, pois 

ao estudá-la reconheci que é um elemento 

fundamental no processo educacional, como 

também na reflexão sobre o papel do 

professor. Podendo-se dizer, que a Didática é 

uma ciência cujo objetivo fundamental é 

ocupar-se das estratégias de ensino, das 

questões práticas relativas à metodologia e 

das estratégias de aprendizagem. Poderíamos 
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ver o folclore passar. (por Prof. José 

Santa’.nna. Anuário do Folclore,1972-

LFRabatone Portal Folclore Brasileiro, 

iFolclore). 

Aprendi com a disciplina que 

folclore tem tudo a ver com a cultura e tudo 

que é popular. Sobre a necessidade de se 

manter viva a cultura dos povos com o objetivo 

de divulgar informações úteis à construção de 

nossa história. 

A valorizá-lo, resgatar suas 

tradições, para não ficar no esquecimento e as 

novas gerações possam ter acesso a estes 

conhecimentos, através das brincadeiras, 

músicas, contação de historias e lendas, trava-

línguas, parlendas, adivinhações, danças, 

altos, mantendo viva a tradição. 

 

19 

 

ainda dizer que ela funciona como o elemento 

transformador da teoria na prática.  

Sendo a Didática a “arte de ensinar 

tudo a todos”, segundo Comenius (1631) em 

sua Didactica Magna, é preciso que o 

candidato à docência tenha informações 

importantes dessa ciência. 

.A didática trata de quatro temas 

fundamentais: Objetivos educacionais, 

Conteúdo, Metodologia de Ensino, Avaliação. 

Estes elementos irão refletir na aprendizagem. 

Aprendizagem, esta que indica interações do 

organismo com o meio ambiente. São 

interações cognitivas, afetivas e psicomotoras. 

O professor necessita em sua 

prática de referenciais para agir através dos 

conteúdos, da metodologia e processos 

avaliativos.  
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Como foi dito anteriormente, o 

professor precisa conhecer bem essas 

informações, pois se utilizá-las corretamente 

estará melhorando a sua vida profissional. O 

professor deve está sempre buscando fazer 

melhor, se aperfeiçoando. 

E com certeza, essa formação é de 

grande valia para quem está em sala de aula, 

pois seu objetivo maior é tornar as pessoas 

felizes e autônomas. 
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só são felizes os povos, nas horas de paz, nas 

horas em que sob seus tetos e dentro de suas 

almas não pairam as apreensões da maior de 

todas as calamidades que os afligem, que é a 

guerra. 

Somos felizes porque em Olímpia a 

festa comandada pelo povo é um festival de 

amor, que entretece a felicidade da família, 

enchendo os corações, iluminando os dias 

incertos da vida e proporcionando a harmonia 

e o bem-querer entre todos os concidadãos. 

Filhos desta pacífica OLÍMPIA onde 

o céu tem grande brilho e a terra muitos 

encantos.  A nós foi dada a graça de 

podermos usufruir de uma FESTA DO AMOR: 

 O FESTIVAL DO FOLCLORE. 

Despertem olimpienses!   

Despertem brasileiros!  Não fiquem arredios e 

indiferentes aos rumores da festa!  Venham 
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que como nós, entraram na vida sob o fulgor 

de alvoradas de ouro e dela desertaram entre 

sombras e desenganos. 

O folclore está em todo o meio 

ambiente.  E põe a magia do seu gênio em 

toda a parte:  Nas crendices, nas simpatias e 

nas superstições contra os ventos, as chuvas, 

os raios e as doenças. 

E invade palácios, para fazer 

dançar os corações em festa, e entra na 

casinha pobre para minorar a dor, afugenta a 

tristeza e enfrenta a morte. 

O folclore é como se fosse poema 

de amor feito em luz, do amor que cria, do 

amor que une, do amor que redime, do amor 

que purifica as almas. 

O folclore espalha a paz. A paz é 

filha dileta do amor.  E só é feliz o homem, e 
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“Os educadores precisam compreender 

que ajudar as pessoas a se tornarem pessoas é muito 

mais importante do que ajudá-las a se tornarem 

matemáticos, poliglotas ou coisa que o valha”. 

(Carl Rogers) 
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Crescem-se-lhe as asas, em cada 

voejar sobre os seres, novas asas lhe nascem 

para suster na sua trajetória infinita. 

E porque é eterno e imortal, vive o 

folclore em todos os seres, e espalha os 

tesouros imensos de sua força milagrosa. 

Na infância do homem, as cantigas 

de ninar perpassam sob a gaze dos berços na 

voz carinhosa da mãe que sorri, contemplando 

a imagem do filhinho adormecido. 

Na noite silenciosa e muda sopram 

aos ouvidos os acordes de uma serenata, 

inebriando os seres, vibrando em ternas 

canções de amor. 

Canções que encheram a alma de 

nossas avós, umas e outras fizeram vibrar 

corações, que amaram e sofreram por nós, 

que, como nós, foram moços e envelheceram, 
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Pesquisando sobre 

folclore,encontrei essa poesia, que para mim 

traduz muito bem o que é o folclore. 

"Velho é o tema, mas tão velho 

como o folclore é o sol, e o sol é sempre novo, 

quando esparge sobre o céu silencioso o ouro 

e a púrpura de sua flama, nos 

deslumbramentos do amanhecer.  

Velha é a terra, mas o 

rejuvenescimento constante de seu seio, 

abrindo-se fecundo, em flores e frutos, repete-

lhe, em cada instante que passa, a 

ressurreição de sua mocidade eterna. 

Como o sol e a terra, o folclore é 

sempre novo, porque como o sol e a terra é 

também eterno e imortal.  
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Pluralismo Cultural nos Processos 

Educacionais 

 

Comemorando a páscoa 
 

Neste momento, irei tratar do 

Pluralismo Cultural e sua relevância na 

educação. 

A disciplina foi ministrada pelo 

professor Cleison Rabelo. 

Com o objetivo de introduzir 

aspectos relativos ao processo de formação 

da sociedade contemporânea, bem como 
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refletir sobre o convívio dos diferentes grupos 

sociais (raça e gênero) na escola.  

Tendo carga horária de 30 horas, foi 

dividida em dois momentos presenciais nos 

dias 22/11 e 06/12/2008. 

Suas atividade avaliativas 

obedeceram o seguinte critério: 

NP1: Resumo do texto: Democracia 

racial, do discurso à realidade: Caminhos para 

a superação das desigualdades sociorraciais 

brasileiras, por Vinícius Rodrigues Vieira. 

NP2: Trabalho em grupo. Cada 

grupo com um tema proposto. 

Ficando cada grupo responsável 

por desenvolver seu conteúdo da maneira que 

quisesse dentre as modalidades: linguagem 

artística, seminário, oficina. 
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Folclore e Arte-Educação 

 
Na Faculdade Darcy Ribeiro- 

Confraternização de final de  ano 

A disciplina foi dada pela professora 

Graça Martins, que começou a aula com a 

apresentação de cada aluno. Logo em seguida 

deu a definição de folclore, falou também 

sobre os círculos folclóricos que são: 

carnavalesco, quaresmático, mariano, junino, 

folclore, natalino. 

Tive a oportunidade de apresentar 

com a turma um alto natalino. 
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“Não se pode falar de educação sem 

amor”. 

(Paulo Freire) 
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A sala foi dividida em 5 grupos.  

A apresentação do grupo 5, do qual 

eu fazia parte escolheu como forma de 

apresentar através de seminário. Fazia parte 

do grupo: Márcia, S. Francisco, Mônica, 

Lucíola, Salete e Suely. O tema estudado: 

Cultura e Democracia. 

Sobre o trabalho apresentado em 

slide, eu aprendi que qualquer atividade 

realizada na escola deve contribuir para que 

as crianças e jovens aprendam a conhecer, a 

fazer, a conviver e a ser. Essas aprendizagens 

são consideradas pilares da educação, pois 

vão sustentar todas as outras, pela vida 

inteira. 

E ainda, que o Brasil é um país que 

não apresenta uma unidade cultural. Sua 

composição humana é por de mais 

diferenciada. E, para viver democraticamente 
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em uma sociedade diversificada, é preciso 

respeitar os diferentes grupos e culturas. 

A sociedade brasileira é formada 

por diversas etnias, como também de 

imigrantes de diferentes países. 

As regiões brasileiras têm 

características culturais bastante diversas e 

que a convivência de grupos diferenciados nos 

planos social e cultural muitas vezes é 

marcada pelo preconceito e pela 

discriminação. 

O desafio brasileiro é impedir que o 

preconceito propicie atitudes discriminatórias, 

além de corrigir as desigualdades sociais e 

raciais. 

Afinal, o multiculturalismo elimina, 

até certo ponto, a discriminação, mas não o 
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mais feliz e mais tarde será um adulto 

equilibrado físico e emocionalmente. Uma vez 

que, somos essencialmente lúdicos. 

Fui agraciada com esta disciplina, 

pois enriqueceu muito a minha prática 

pedagógica, quando no planejamento diário, 

desenvolvo com as crianças, atividades 

lúdicas, como: a dramatização, as artes 

plásticas, a música, a dança, contação de 

história ou a aplicação de jogos, dinâmicas ou 

vivências recreativas, deixando-as mais 

motivadas para estar em sala. E 

consequentemente mais abertas ao 

conhecimento. 
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criança feliz, mais participativa em suas 

relações cotidianas, pois através destas ela 

constrói sua identidade, sua imagem e 

conhece o mundo que a cerca. 

Portanto, o brincar por ser uma 

característica natural da criança faz parte de 

suas vivências que são relatadas através do 

tempo, fazendo parte da cultura. Mostrando a 

integração entre as pessoas, com atividades 

coletivas, que desenvolvam a criatividade, 

curiosidade, a reformulação de idéias, 

adaptando-as às novas mudanças sociais que 

acontecem de forma cada vez mais rápida. 

Brincar contribui para a construção 

do desenvolvimento infantil e na possibilidade 

de uma convivência harmoniosa entre 

aprendizagem e práticas lúdicas na escola. 

Assim, a brincadeira é essencial ao processo 

evolutivo de aprendizagem infantil, pois a torna 
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preconceito, base de processo de 

diferenciação. 

E, para concluir, fique a densa 

recomendação de Florestan Fernandes (1968) 

Em Sociedades de classes e 

subdesenvolvimento,  

Acredito que o dever maior do 
intelectual, em sua tentativa de 
ajustar-se criadoramente à sociedade 
brasileira, objetiva-se na obrigação 
permanente de contribuir, como 
puder, para estender e aprofundar o 
apego do homem médio ao estilo 
democrático da vida. 
 (p.175) 

 
Como atitude, tenho que 

conscientizar aos meus alunos de uma postura 

crítica, com a realização de projetos 

fundamentados na liberdade e democracia, 

para assim sermos uma nação 

verdadeiramente democrática. 
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“O sentido da vida é um sentimento”. 

(Rubem Alves) 
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por meio do movimento (PUEBLA, 
1997, p.07). 

 

A arte-educação permite uma 

aproximação com a sensibilidade, com o belo 

e com a própria vida, pois comporta valores 

culturas, sociais e pessoais produzidos 

historicamente. Também como uma forma de 

expressar a vida, sonhar e brincar com o 

corpo, uma vez que esses movimentos 

promovem desenvolvimentos sociais, lúdicos e 

culturais. Podemos dizer que brincar é uma 

necessidade interior da criança quanto do 

adulto. Assim, se percebe que a necessidade 

de brincar é inerente ao desenvolvimento 

humano. Brincar é tão importante quanto  

estudar, dançar e ler. 

O brincar, além de desenvolver 

músculos, mente, socialização e as 

coordenações motoras, ampla e fina, deixa a 
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medos, seus desejos, seu pensamento sobre 

a cultura em que vive. Pensando em preparar 

um homem mais feliz, que não fosse apagada 

sua alma lúdica, pois somos essencialmente 

lúdicos. 

Segundo Pareyson (1989, p.32) ”(..) 

a arte é produção e realização em sentido 

intenso, eminente, absoluto, a tal ponto que, 

com  frequência , foi, na verdade, chamada 

criação”. 

A educação através da arte valoriza 

o ser humano nos seus aspectos, intelectuais, 

morais e estéticos. 

A educação pela arte, e com ela a 
improvisação, não devem ser de forma 
alguma, somente um assunto 
específico, mas sempre um formador de 
personalidade; consequentemente, ela 
não é só atributo do conhecimento 
específico pragmático, mas também do 
campo emocional, comunicativo, criativo 
e cognitivo, tanto quanto uma 
solicitação pode ser feita neste âmbito, 
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Teorias Cognitivas da Aprendizagem: 

 

Criança brincndo na árvore 

 

Esta disciplina foi dada pela 

professora Adriana Alencar, tendo como 

objetivos: Compreender a formação de 

conceitos, segundo os pressupostos teóricos 

de Jean Piaget e Lev S. Vigotski; como 

também desenvolver uma postura crítica em 

relação aos conteúdos e metodologias 

utilizados na prática de Arte e Educação. 
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Sua carga horária: 30h/a. Seu 

enfoque é o estudo dos teóricos Jean Piaget e 

Lev S. Vigotski no processo do 

desenvolvimento cognitivo da criança. 

Suas atividades avaliativas foram 

individuais e coletivas, a saber: 

NP1: Texto: Pensamento e 

Linguagem (análise individual). 

NP2: Oficina dramática: Cada grupo 

representou uma “peça”, cujo objetivo principal 

era mostrar o desenvolvimento da criança sob 

o olhar do teórico. 

No caso, a minha equipe trabalhou 

uma criança de 6 anos  chegando à escola 

pela primeira vez, com seus limites e timidez 

de quem está deixando para traz a segurança 

do seu lar. E se depara com um coleguinha de 

mesa que a deixa em situação bem difícil, pois 
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prazerosas ou que tem o caráter de jogos, 

brinquedos e divertimentos. 

A ação física é parte da 

aprendizagem da criança. 

Ao planejar as aulas, o professor 

deve considerar o desenvolvimento motor da 

criança, observar suas ações físicas e 

habilidades, deve explorar sua imaginação. 

A ludicidade promove a criatividade, 

a sensibilidade e a afetividade. 

É dever da educação desde a pré-

escola, favorecer o potencial criativo das 

crianças. É possível fazer vivências lúdicas 

ricas de significado. Devemos nos atentar para 

a ludicidade como forma de expressão 

artística do homem, e brincar faz parte desse 

processo, é brincando que a criança coloca na 

brincadeira suas histórias de vida, seus 
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Por exemplo: Entre alguns 

brinquedos confeccionados por mim, o que 

mais me atraiu foi o pau de chuva. Pois há 

tempo buscava saber como se fazia um. E na 

educação infantil, na contação de história, ele 

se faz bem presente. Também aproveitei a 

oficina para fazer alguns brinquedos, que 

posteriormente foram confeccionados pelas 

crianças em sala de aula por ocasião do 

desenvolvimento do “Projeto: Cuidando, Eu 

protejo a Natureza”, onde fizemos várias 

oficinas com material reciclável. 

Atividade Avaliativa: Resumo de 

leitura do texto: Homem: Ser essencialmente 

Lúdico.  

As crianças têm grandes 

possibilidades de se desenvolverem através 

da ludicidade, por meio de atividades 
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esta toma o seu lanche, e ela por sua vez não 

sabe se defender e só chora. Então, acontece 

a intervenção da professora que contorna a 

situação: Dizendo para a criança que agora 

ela faz parte de um grupo social, (ou seja, que 

ela esta interagindo com outras pessoas, que 

aquele universo é de todos, levando-a a 

perceber a formação de novos conceitos e 

gradativamente será internalizado por ela. 

A história relatada virou uma 

comédia, pois tínhamos a Carol ,colega bem 

extrovertida, alegre, de bem com a vida, como 

essa criança “esperta” e eu, como a criança 

tímida. Tímida só na história, pois descobri 

meus talentos artísticos nessa hora, quando 

pude desenvolver com desenvoltura esse 

personagem. 

NP3: Seminário- apresentação da 

equipe do tema estudado: 
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Sobre os fundamentos das teorias 

Piagentina e Vigotskiana, aprendi que nos 

levam a desenvolver uma postura crítica em 

relação aos conteúdos e metodologias 

utilizadas na prática de arte e educação. 

Buscando compreender o processo cognitivo 

da criança. 

Quando de pretende entender o 

comportamento e as atividades, os interesses 

e atitudes, os ideais e crenças, as habilidades 

e conhecimentos que caracterizam qualquer 

ser humano, que é essencial compreender o 

processo de aprendizagem. É pela 

aprendizagem que o homem se afirma como 

ser racional, forma a sua personalidade e se 

prepara para o papel que lhe cabe na 

sociedade. 

Foi, sobretudo, a contribuição dos 

criadores da psicologia pedagógica moderna, 
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Oficinas de Práticas Lúdicas 

 

Oficina de sucata- criando brinquedos 

 

A disciplina teve como professora 

Ianny Bessa, sendo suas aulas ministradas no 

período de 03,10 e 17 de Outubro. Sua 

metodologia foi norteada por leituras breves e 

reflexões, por trabalhos coletivos, como a 

oficina de confecção de brinquedos com 

sucatas e apresentação do brinquedo e como 

o mesmo seria utilizado pela criança, ou ainda 

pelo educador na sua prática educativa. 
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“Brincar com crianças não é perder tempo, 

é ganhá-lo, se é triste ver meninos sem escola, mais 

triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem 

ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação 

do homem”. 

(Carlos Drumond de Andrade) 
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como Herbar, Binet (um dos pioneiros da 

medida em psicologia), Dewey, Thorndike, 

Claparede e Piaget, como a dos 

reflexologistas como Pavlov, Bechterev 

Wertheimere, que mais influiu sobre a 

formulação das novas teorias da 

aprendizagem. 

Aprendi muitas coisas na vida, 

umas diferentes das outras. Essas diferentes 

formas de aprendizagem exigem condições 

diferentes para acontecer. 

Piaget (1970), analisando durante 

mais de 50 anos o psiquismo infantil, concluiu 

que cada criança constrói ao longo do 

processo de desenvolvimento, o seu próprio 

modelo de mundo. 

Desde o princípio, ele mostra que a 

criança exerce controle sobre a obtenção e 

organização de sua experiência no mundo. 
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Por exemplo, Uma criança ao 

acompanhar com os olhos os objetos, seu 

olhar explora em torno, volta à cabeça, com as 

mãos, agarra, solta, joga, empurra, explora 

com os olhos e mãos alternadamente, cheira, 

leva à boca e prova etc. Essas ações 

inicialmente são puras formas de exploração 

do mundo, vai se tornando um padrão de 

comportamento ou uma ação que se 

desenvolve com uma organização e que 

consiste num modo de abordar a realidade e 

conhecê-la. 

Piaget buscou um meio de fazer 

uma epistemologia experimental; nasce assim 

a Psicologia Genética, que estuda o 

desenvolvimento da inteligência na criança e 

todas as outras noções de espaço, tempo, 

causalidade, leis físicas, etc. As pesquisas 

psicológicas de Jean Piaget visam não 

somente a conhecer a própria criança e a 
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sua riqueza e suas contradições sociais, sem 

qualquer discriminação. 
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MAUC. Em 1965, seu trabalho Via Sacra é 

publicado em Paris pelo editor Robert Morel, 

com apresentação de Sérvulo Esmeraldo. 

Doente, Mestre Noza foi morar em 

São Paulo, onde faleceu no dia 21 de 

Dezembro de 1983, vítima de uma parada 

cardio-respiratória. 

Participou de diversas exposições 

com obras de escultura e xilogravura no Crato, 

Recife, Rio de Janeiro e em Paris. 

Em 1997, para comemorar o 

centenário de nascimento de Mestre Noza, a 

Fundação Memorial Padre Cícero organizou, 

em Juazeiro do Norte, Ceará, o evento “100 

anos de Noza”. 

Eu aprendi que deve se valorizar e 

respeitar as diversas culturas e suas origens, 
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aperfeiçoar os métodos pedagógicos e 

educativos, mas também a compreender o 

homem.        

Para Vigotsky, pensamento e 

linguagem são processos interdependentes. 

O papel da educação, 

consequentemente, o da aprendizagem, 

ganham destaque na teoria de 

desenvolvimento de Vigotsky que mostra que 

a interação Professor X Aluno irá influenciar 

decisivamente na forma como as crianças irão 

se apropriar de novas informações. 

Ele trabalha com duas funções 

básicas da linguagem. A principal é a de 

intercâmbio social: é para se comunicar com 

seus semelhantes que o homem cria e utiliza 

os sistemas de linguagem. E a necessidade de 

comunicação que impulsiona, inicialmente, o 

desenvolvimento da linguagem. 
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“A prática educativa é tudo isso: 

afetividade, alegria, capacidade científica, domínio 

técnico à serviço da mudança ou lamentavelmente, da 

permanência de hoje”.  

(Paulo Freire) 
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Inocêncio Medeiros de Oliveira, e foi ele 

mesmo quem promoveu a mudança para 

Inocêncio da Costa Nick, alegando pertencer a 

esta família, em Pernambuco. 

Em 1912, muda-se para Juazeiro do 

Norte, Ceará, onde freqüenta a oficina do 

escultor José Domingos. Inicia-se na gravura 

executando rótulos de marcas para 

aguardente, além de esculpir imagens de 

santos. 

Sua primeira escultura foi Santa 

Luzia, que trocou por um carneiro. Foi o 

primeiro artesão a fazer uma estátua a partir 

da figura do padre Cícero. Também conheceu 

Lampião pessoalmente. 

Em 1962, realiza as séries de 

xilogravuras Vidas de Lampião e os Doze 

Apóstolos, mais tarde editadas pelo museu de 

Arte da Universidade Federal do Ceará - 
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Leite, Antonio Bandeira, Zenon Barreto e 

Sérvulo Esmeraldo, que constituem sólida 

base da renovação dessa ambientação 

redutora aqui mencionada. 

Ainda podemos citar como mestres 

populares da gravura na região: “Mestre Zoza, 

Walderêdo Gonçalves, João Pereira, Manoel 

Lopes, José maginário e Damásio Paulo 

inscrevem-se como pioneiros no contexto 

cultural nordestino”. 

O artista nordestino escolhido por 

mim para conhecer sua história, foi “Mestre 

Zoza”: 

Inocêncio da Costa Nick 

(Taquaritinga do Norte PE 1897-1984). 

Gravador, escultor, santeiro. Há discordância 

quanto à data de seu nascimento. Outro fato 

interessante, revelado por sua filha Maria 

Luiza, é que seu nome, originalmente, era 
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Teorias e Tendências Pedagógicas à 

Prática Pedagógica: 

 

Saberes Docentes e Formação Profissional 
 

Tratarei a prática escolar como 

concretização das condições que asseguram a 

realização do trabalho docente.  

A professora Cloris Violeta, por 

quem tenho um carinho muito especial, 

ministrou esta disciplina nos dias 14, 21 e 28 

de março de 2009. No primeiro momento, fez 

acolhida com uma atividade. Em seguida, 

explicou sua metodologia, como seria sua 
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forma de avaliar. Determinou como “tarefa de 

casa”: Resumo do texto: Saberes Docentes e 

Formação Profissional: Elementos para uma 

teoria da prática educativa. 

Foram apresentados trabalhos em 

grupo, cujo tema escolhido foi as Tendências 

Pedagógicas. 

Sobre a disciplina, eu aprendi que a 

prática escolar tem atrás de si condicionantes 

sociopolíticas que configuram diferentes 

concepções do homem e da sociedade e, 

consequentemente, diferentes pressupostos 

sobre o papel da escola, aprendizagem, 

relações professor – aluno, técnicas 

pedagógicas, etc.  

Fica evidente que os professores 

realizam seu trabalho, selecionam e 

organizam o conteúdo das matérias, ou 

escolhem técnicas de ensino e avaliação de 
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No Brasil, a gravura erudita começa 

em 1912, com a exposição do artista alemão 

Lasar Segall, em S. Paulo. 

Outros gravadores que ficaram 

conhecidos através dessa técnica são: 

Marcelo Grassman, Fayga Ostrower, Maria 

Bonomi, Gilvan Samico, entre outros. 

Sempre houve uma preocupação 

em desenvolver e fortalecer as artes plásticas 

no Estado. E, assim, criou-se um museu de 

arte na Universidade Federal do Ceará, 

importante centro de preservação da cultura 

artística cearense, quer das mais populares 

quer daquelas de caráter mais erudito. 

A gravura e o Nordeste 

O museu desde sua criação foi 

objeto de grande estima para os cearenses. 

Principalmente para Aldemir Martins, Barboza 
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A gravura causa nas pessoas, um 

fascínio, algo que paralisa os olhos, aguça os 

sentidos, desperta emoções. 

Essa técnica foi desenvolvida na 

China no século IX. Sá a partir do XVI adquiriu 

i status de obra de arte, com Albrecht Dürer e 

outros artistas europeus. 

Primeiro veio a xilo, depois o metal 

e a lito. Vieram às reproduções mecânicas, e 

o mundo acelerou com suas invenções. 

Vieram à fotogravura e a fotologravura e, 

finalmente, chegamos às imagens 

fotomecânicas 

Inicialmente, foi à serigrafia fazendo 

uso da fotografia e, nessa escala rápida de 

evolução da gravura, vieram à xerografia e 

suas derivações. 
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acordo com pressupostos teórico-

metodológicos, explícito ou implicitamente. 

É necessário esclarecer que as 

tendências não aparecem em sua forma pura. 

Utilizando como critério a posição 

que adotam em relação aos condicionantes 

sócio-políticos da escola, as tendências 

pedagógicas foram classificadas em liberais e 

progressistas, a saber: 

 

A- Pedagogia Liberal: 

1. Tradicional 

2. Renovada Progressivista 

3. Renovada não- diretiva 

4. Tecnicista 

B- Pedagogia Progressista: 

1. Libertadora 

2. Libertária 
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3. Crítico- social dos Conteúdos ou 

Histórico-crítica 

 

A pedagogia busca no caso 

específico da escola, a relação professor X 

aluno, orientando o processo de ensino e 

aprendizagem. Assim as teorias da educação 

vindas das ciências humanas se voltam para a 

análise do fenômeno educativo. 

Do ponto de vista da pedagogia, as 

diferentes concepções de educação podem 

ser agrupadas em duas grandes tendências: 

No primeiro grupo estariam às diversas 

modalidades da Pedagogia tradicional, sejam 

elas situadas na vertente religiosa ou leiga. No 

segundo grupo se situariam as diferentes 

modalidades da pedagogia nova. 

Na primeira tendência (Liberal), o 

problema fundamental se traduzia pela 
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A proposta da arte-educadora Ana 

Mae Barbosa inclui três elementos importantes 

no ensino da arte: leitura crítica das obras de 

arte, a História e a produção. 

A arte ganhou prestígio e uma das 

reflexões que até hoje são aceitas como 

adequadas,é por exemplo: se a arte tem 

função, é a de expressar o belo. 

Minha produção: Escolher uma 

forma de arte visual e falar sobre a mesma. 

Linguagem artística escolhida: 

Gravura: 

A gravura pode ser definida como 

uma técnica de impressão que possibilita ao 

artista reproduzir seu trabalho quantas vezes 

quiser. 
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melhor reconhecimento para essa linguagem 

artística. 

As manifestações artísticas 

desenvolvidas no país carregam muitas 

origens, buscando representar o povo 

brasileiro, seus costumes e suas tradições. 

Para interpretar uma obra de arte é 

necessário ter um pensamento flexível. As 

leituras em obra de artes visuais são como às 

leituras de poesia. É hora dos estudantes 

aprenderem sobre o poder comunicativo dos 

elementos de uma imagem. É através dessa 

leitura que eles vão aprender a interpretar os 

elementos visuais nos diversos setores da 

cultura visual. 

O professor de artes é antes de 

tudo um eterno estudante, disposto a apreciar 

através do convívio. 
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pergunta “como ensinar”, cuja resposta, 

consistia na tentativa de se formular métodos 

de ensino. Já na segunda tendência 

(Progressista), o problema fundamental se 

traduz pela perguntar “como aprender”, o que 

levou à generalização do lema “aprender a 

aprender”. 

As concepções tradicionalistas 

pautavam-se pela centralidade da instrução 

(formação intelectual) pensavam a escola com 

a tarefa de transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade segundo uma 

gradação lógica, cabendo aos alunos assimilar 

os conteúdos transmitidos. 

Por sua vez, as correntes 

renovadoras desembocam sempre na questão 

de como aprender. 

Na teoria pedagógica Renovada, a 

educação parte das necessidades e interesses 
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individuais. Surgem às idéias “aprender a 

aprender” e “aprender a fazer fazendo”. O que 

for ensinado será de utilidade para a vida. O 

professor deve auxiliar o desenvolvimento 

espontâneo da criança. Alguns representantes 

teóricos: Dewey, Decroly, Montessory, Piaget. 

Teoria pedagógica Não-Diretiva, dá 

ênfase a formação de atitudes, na realização 

pessoal e no auto-desenvolvimento do aluno. 

O professor é um facilitador da aprendizagem 

e das relações humanas. Tendo como 

representante teórico Carl Roger. 

Na teoria Libertadora, o professor 

educa para a vida e o aluno aprende para ela. 

Onde aprender é um ato de conhecer a 

realidade pelo processo de compreensão, 

reflexão e crítica da realidade. Seu 

representante teórico: Paulo Freire. 
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Artes Plásticas e Educação 

 

Exposição de Artes Plásticas 

 

Esta foi a nona disciplina a ser 

ministrada no curso de especialização em 

Arte-Educação e Cultura Popular, nos dias 

05,12 e 19 de setembro de 2009, pelo 

professor Cláudio Henrique Couto do Carmo. 

Que busca fundamentar-se nos princípios das 

artes, para que seja conhecida sua história, 

valor, perspectivas no referido campo de 

atuação e seus benefícios para a sociedade. 

Com isso, tenta descobrir através de ações um 
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 “Quando alguém se interessa pelo que faz, 

é capaz de empreender esforços até o limite de sua 

resistência física”. 

(Jean Piaget) 

 

43 

 

Teoria pedagógica Libertária, os 

alunos aprendem com as práticas sociais. 

Representantes teóricos Celestin Freinet, 

Maurício Tragtemberg, Miguel Arroyo. 

Baseada no compromisso com as 

classes populares e com a qualidade da 

escola pública, a teoria pedagógica Histórico-

Crítica, apresenta condições de participação 

nas lutas sociais. Representantes: Monacorda, 

Makarenko, Suhodoski, Bernard Charlot, 

Snyder e Dermeval Saviani. 

As teorias não se apresentam de 

forma estanque e seqüenciada, elas vão e 

voltam no tempo, de acordo com o momento 

que se vive na sociedade. 
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“Com a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem 

ensino”. 

(Paulo Freire) 
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que trabalho onde coube a mim fazer a 

justificativa do referido projeto. 

Para a elaboração da justificativa fiz 

várias pesquisas em sites na Internet. 

Com as pesquisas eu aprendi o 

quanto a nossa cultura popular é rica e 

diversificada, pois tivemos influência de vários 

povos, como: europeus, africanos, indígenas e 

outros. 
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Metodologia da Pesquisa em 

Educação: 

 
Desenvolendo projetos 

 

Esta disciplina foi dada nos dias 

4,18 e 25 de Abril de 2009, sob a orientação 

da professora Maria do Socorro de Sousa, 

com carga horária de 30h/a. 

Ela dispôs do seu tempo da 

seguinte maneira: 

Primeira  atividade: Separando as 

pessoas por: 
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� Local de nascimento; 

� Por cor de roupa; 

� Estatura; 

� Cor de cabelo; 

� Data de nascimento: mês do 

aniversario. 

Como segunda atividade: 

individualmente, investigou sobre os 

conhecimentos prévios, o que quer dizer: 

Pesquisa, Conhecimento e Ciência. Logo em 

seguida, a professora Socorro apresentou 

segundo diversos autores, o que os alunos 

tinham colocado. 

Informou e orientou como seriam as 

atividades avaliativas. 

Em momento posterior, fez 

exercício de memorização, através da  
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Essa tradição está expressa na 

renda, no artesanato de madeira, no labirinto, 

na cestaria com a palha de carnaúba, no carro 

de boi, no artesanato ligado ao engenho da 

cana. 

Em um contexto de uma sociedade 

pós-moderna e um quadro de globalização, a 

arte se impõe, ressaltando a importância da 

tradição, como uma marca popular. 

A arte na minha vida Profissional: 

Como pude me beneficiar dos meus 

conhecimentos sobre a arte e a cultura popular 

na minha vida profissional? 

Foi de fundamental importância na 

minha vida como educadora, pois foi baseada 

nos conhecimentos que obtive durante o curso 

que pude ser colaboradora de um projeto em 

“Cultura Popular” desenvolvido na escola em 
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Uma segunda fonte da cultura 

popular, muito diferente da primeira, é o 

elemento folclórico. 

Outra definição de cultura se refere 

mais estritamente às artes de caráter mais 

erudito: literatura, pintura, escultura, 

arquitetura e artes decorativas. 

Engenho e Arte do povo do 

Ceará: 

A criatividade imprime sua história 

em cada trabalho feito. 

A imagem do Ceará está ligada a 

figura da mulher rendeira. A renda é uma 

atividade das mulheres do interior. Tornando-

se uma tradição o uso desses artigos 

artesanais, fazendo-o reconhecido e admirado 

no Brasil afora e no exterior. 
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solicitação aos alunos da enumeração do 

conteúdo dado na aula anterior. 

Em sala, ainda houve a 

apresentação de Data-show, para exibição do 

assunto: Técnica de Coleta de Dados. Mais 

tarde, tivemos orientações sobre 

“Portfólio”,como: definição, o que queríamos 

saber; as  etapas de desenvolvimento e como 

fazê-lo à sua escolha. 

A partir dos conteúdos ministrados 

nas aulas, aprendi que um dos objetivos da 

metodologia da pesquisa em educação era 

compreender a construção dos conceitos de 

conhecimento, ciência e pesquisa; assim como 

refletir acerca do seu papel na sociedade. 

Tem se observado um crescimento 

muito grande no número de pesquisas na área 

de educação nos últimos 20 (vinte) anos. 

Crescimento esse que implicou muitas 
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mudanças nos temas e problemas, nos 

referenciais teóricos, nas abordagens 

metodológicas e nos contextos de produção 

dos trabalhos científicos. 

O prazer de conhecer através da 

pesquisa não é algo abstrato, requer atitudes, 

cuidados e procedimentos específicos, diante 

da realidade que se pretende investigar. 

No ato de pesquisar há diversos 

tipos de fontes para coletar dados: as de 

papel, características das pesquisas 

bibliográficas e documentais, as de dados 

fornecidos por pessoas, próprias da pesquisa 

de campo e as obtidas por meios eletrônicos, 

através da Internet. 

São modalidades de pesquisa: 

pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; 

pesquisa de campo; pesquisa ex-post-facto; 

levantamento; pesquisa com survey; estudo de 
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Uma vez ou outra, ao sair do seu 

lugar de origem, ou seja, do trabalhador rural 

adquire um novo status ao parar nas mãos de 

um colecionador, que lhe será conferido à obra 

de arte. 

Existe uma interação muito grande 

entre a arte e o modo de vida das pessoas. 

A cultura popular é a cultura do 

povo, é o resultado de uma interação contínua 

e é específica quanto ao local e ao tempo. 

A cultura popular tem várias 

origens. É alimentada principalmente à custa 

das indústrias que têm lucros a inventar e 

promover material cultural. Entre elas, 

encontram-se a indústria da música popular, 

cinema, televisão, rádio, bem como editoras 

de livros e jogos de computador. 
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A cultura popular passa 

constantemente por mudanças. E, 

normalmente são resultantes das práticas 

populares. 

Desta forma, a melhor maneira de 

se fazer uma comparação entre arte com a 

vivência de cada um é observar a infinidade de 

artigos usados pelas famílias desde épocas 

antigas, como por exemplo, os índios usavam 

esses objetos de forma utilitária (jarro, bule, 

pote) e também decorativa e lúdica (bonecas 

de barro), mantendo assim, a tradição de uma 

determinada cultura. 

Esse mesmo artesanato é fonte de 

renda para muitas famílias que tiram dele sua 

sobrevivência. 

Na maioria das vezes, não são 

reconhecidos. 
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caso; pesquisa participante; pesquisa- ação; 

pesquisa etno metodológica; pesquisa com 

história oral; história de vida e depoimento 

pessoal; pesquisa experimental. 

 

É essencial na pesquisa planejar 

esse caminho, mesmo sabendo que, na 

maioria das vezes, o planejamento é 

modificado no decorrer do processo. 

Faz-se necessário, que o 

pesquisador conheça e escolha instrumentos 

adequados, pensando no que pretende coletar 

e verificar. 

O tempo da pesquisa pode ser curto 

ou longo, variando de acordo com a 

necessidade do pesquisador. 
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Ao analisar as informações, o 

pesquisador deve ter objetividade para facilitar 

sua interpretação. 

A pesquisa deve fazer parte da 

rotina de todo educador, pois a todo instante 

ele tem que demonstrar que é capaz de 

empreender. Falando de minha experiência, 

como professor que trabalho com “projetos 

sócio-educativos”. A pesquisa sobre os temas 

é constante. Por exemplo, no mês de Junho, 

trabalhamos o tema “Chitinha Bacana”, onde o 

seu objetivo era valorizar a chita no seu 

contexto junino, assim como conhecer sua 

história e trajetória. Estudar também sobre os 

festejos juninos, comidas típicas, tradições, 

brincadeiras, pessoas que influenciaram esta 

cultura. 

Por isso, o educador deve ser um 

eterno pesquisador.  
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Participaram da Semana de Arte 

Moderna: Lasar Segall, Anita Malfatti, Di 

Cavalcanti, John Grazz, Oswald Goeldi e 

Vicente do Rego Almeida, na pintura, e Victor 

Brecheret, Hildebrando Leão Veloso, Wilhelm 

Haarberg,na escultura. 

Num segundo momento, aprendi 

sobre a arte como cultura popular. 

Arte Popular: Criação e Tradição 

De maneira geral, a imigração 

européia e de outras regiões do mundo 

influenciaram todos os aspectos da cultura 

brasileira. Nas artes eruditas a influência 

européia imigrante foi fundamental, através da 

chegada de pessoas capacitadas em seus 

países de origem na pintura, arquitetura e 

outras artes. 
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buscando representar o povo brasileiro, seus 

costumes e suas tradições. 

Um grupo de artistas cansados da 

influência européia, principalmente da França, 

na arte brasileira, inicia um movimento para 

que  desenvolvem uma arte genuinamente 

brasileira, buscando inspiração  nas próprias 

raízes culturais do país, promovendo assim 

uma revolução estética da arte no Brasil. 

Os acontecimentos impulsionaram 

para o Movimento Modernista Brasileiro que 

busca uma nova forma de se expressar em 

arte como também renovar a linguagem 

artística com o espírito nacionalista e buscar 

novos padrões estéticos. 

Realizou-se em S.Paulo, uma 

semana com exposições artísticas, com o 

objetivo de sensibilizar as pessoas para uma 

nova forma de se expressar. 
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“Não há nem pode haver, beleza que exista 

por si própria. Nada mais existe além da nossa opinião 

que nasce das nossas impressões pessoais”. 

(Herbert Read) 
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com padrões rígidos e caminhou para uma 

criação livre, buscando uma reação às escolas 

artísticas do passado. 

Como resultado, desenvolveu-se 

uma séria de movimentos, entre eles, o 

fauvismo, o expressionismo, o cubismo, o 

dadaísmo, o surrealismo e o futurismo. 

Lasar Segall é considerado o 

representante mais expressivo no Brasil. Na 

pintura destacou-se Candido Portinari, autor 

que representava a vida social brasileira da 

época, como: o trabalho escravo, a seca, a 

fome. Mais tarde, partindo para a abstração 

formal ou geométrica. 

A arte brasileira configura-se pela 

diversidade cultural, com contribuição dos 

povos indígenas, da cultura afro-brasileira e da 

cultura européia. As manifestações artísticas 

desenvolvidas no país carregam estas origens, 
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porque constituiu o início do caminho rumo à 

abstração. 

No Brasil, destacam-se os artistas: 

Eliseu D’Angelo Visconti, Almeida Júnior, 

Timóteo da Costa, Henrique Cavaleiro e 

Vicente do Rego Monteiro. 

Pós-Impressionismo 

Os principais representantes desse 

movimento foram Van Gogh (1853-1890), Paul 

Gauguin (1848-1903) e Paul Cézanne (1839-

1906). 

Nesse período, os artistas 

buscavam a realidade e imitavam a natureza, 

utilizando recursos de luz e cor. 

Modernismo 

Esse período ficou caracterizado 

por uma tendência de vanguarda que rompeu 
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História e Fundamentos Estéticos da 

Arte-Educação 

 

Para Fazer e Pensar uma Educação Escolar em Arte. 

 

Esta disciplina teve como 

orientadores: Os professores Cleison Rabelo e 

Euda Barbosa. 

Tendo por fim oferecer uma visão 

geral dos fundamentos estéticos em Educação 

apresentados por pesquisadores brasileiros; e 

ainda, apresentar algumas metodologias de 
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pesquisa em memória como exercício para a 

reflexão das práticas profissionais em arte; 

como também estimular a reflexão sobre a 

relação teoria e prática no contexto da ação. 

Como avaliação, foi feita a leitura de 

um texto “Para Fazer e Pensar uma Educação 

Escolar em Arte” para posteriormente fazer 

estudo e a resenha do mesmo, como mostra o 

texto a seguir: 

A arte se constitui de modos 

específicos de manifestação da atividade 

criativa do homem ao interagir com o mundo 

em que vivem. 

Desde a infância, interagimos com 

as manifestações culturais de nossa 

ambiência e vamos aprendendo a demonstrar 

nosso prazer e gosto, por imagens, objetos, 

músicas, fala, movimentos, histórias, jogos e 
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No auge do neoclassicismo, 

passou-se a aceitar o belo como um ideal, 

único, absoluto e divino, devendo ser igual 

para todos fixos. 

Realismo 

O Realismo 1848-1875 destacou a 

realidade física por meio da objetividade 

cientifica e crua. 

Principais pintores: Coubet, 

Daumier, Manet. As obras se inspiraram na 

vida cotidiana e na paisagem natural. 

Mulheres nuas passaram a ser retratadas e 

escandalizaram o público. 

Impressionismo 

Movimento das artes plásticas que 

se desenvolveu na pintura entre 1870 2 1880, 

na França. Foi o marco da arte moderna 
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No Brasil, o Barroco inicialmente 

seguiu as características do Barroco 

português, porém aos poucos tomou 

características próprias. 

Neoclassicismo e Romantismo 

O estilo neoclássico do século XVIII 

(1750-1820) veio contestar as fórmulas do 

Barroco e do Rococó. 

A arte neoclássica foi apoiada tanto 

por Luíz XVI quanto por Napoleão Bonaparte. 

O pintor oficial da corte de Napoleão foi 

Jacques-Louis David, que retratou a 

Revolução e o Império. 

No Brasil, este estilo apareceu em 

1816 e permaneceu até o início do século XX. 

D. João VI pediu à missão Artística Francesa 

que viesse ao Brasil e instituísse o ensino 

oficial das artes em terras brasileiras. 
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informações com os quais nos comunicamos 

na vida cotidiana. 

Na escola, os objetivos 

educacionais em arte a serem alcançados 

referem-se ao aperfeiçoamento de saberes 

sobre o pensar e fazer artísticos e estéticos, 

bem como sobre a história dos mesmos. 

A educação através da arte foi 

difundida no Brasil, a partir das idéias do 

filósofo inglês Herbert Read (1943), e apoiada 

por educadores, artistas, filósofos, psicólogos 

e outros. E tem por objetivo mostrar a arte não 

apenas como uma das metas da educação; 

mas como o seu próprio processo, que é 

também criador. 

Assim, a disciplina ARTE deverá 

garantir que os alunos conheçam e vivenciem 

aspectos técnicos inventivos, 

representacionais e expressivos em música, 
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artes visuais, desenho, teatro, dança e artes 

audiovisuais. 

Com a disciplina, eu aprendi que é 

de fundamental importância o estudo da Arte, 

como instrumento de educação popular e que 

ela está relacionada com as questões sociais 

que marcam cada momento da história. 

Ainda como pode contribuir para o 

meu processo de criação pessoal (autonomia) 

e também na formação do cidadão crítico, que 

é a proposta pedagógica com maior influência 

nos dias atuais.  
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A Arte Pre-Columbiana e a Arte 

no Mundo Novo 

Denomina-se de arte pré-

colombiana aquela que se desenvolveu na 

América antes da chegada dos espanhóis. As 

civilizações mais desenvolvidas foram as dos 

maias, astecas e incas. 

Barroco 

O período barroco iniciou-se na 

Itália na segunda metade do século XVI (1600-

1750). Barroco é um termo de origem 

portuguesa que significa pérola grande de 

feitio irregular. 

Esse período foi marcado por 

extremos conflitos espirituais: o cristianismo da 

Idade Média trava batalha com o racionalismo 

do Renascimento, resultando em uma arte de 

antagonismos. 
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Arte Cristã 

Era uma arte voltada para a fé 

cristã. 

Neste longo período histórico, a arte 

assumiu características estéticas diferentes e 

subdividiu-se em: arte paleocristã, arte 

bizantina, arte românica e arte gótica. 

Renascimento 

Com o fim da Idade Média, a Igreja 

começou a perder influência político-religiosa e 

outras formas de pensar começaram a surgir. 

No início do século XV, na cidade 

italiana de Florença, surgiu o Renascimento, 

que trouxe de volta o ideal da arte clássica 

(Greco-romana) o humanismo, a valorização 

do homem e da natureza, em oposição ao 

divino e ao sobrenatural. 
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 “A vida é um mistério profundo, um sopro 

do criador, numa atitude repleta de amor”. 

(Gonzaguinha) 
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As criações romanas, a princípio, 

não foram muito além de bustos de 

antepassados mortos modelados em cera e de 

retratos realistas em bronze e mármore. 

A coluna de Trajano, por exemplo, 

além do valor estético e artístico, tem valor 

como documento histórico, pois pode-se ter 

uma idéia de fatos e também de como os 

romanos vivam. 

Na arquitetura romana, pode-se 

perceber o forte desejo de domínio e 

conquista, além da intenção de movimento 

expressa nas formas circulares. Isto foi 

possível porque os romanos substituíram os 

blocos de pedra pelo conglomerado de 

cimento, obtido de pequenos fragmentos de 

pedra calcária e ladrilhos triturados e 

misturados com uma argamassa de cal e areia 

(pozolana). 



 

70 

 

Apesar de temerem os deuses, os 

gregos não se submetiam a dogmas. Ao 

contrário, gostavam de questioná-los sempre 

em busca do verdadeiro conhecimento. 

O teatro pode ser considerado o 

símbolo da manifestação cultural, política e 

artística dessa civilização no passado. A 

tragédia e a comédia ditavam os estilos do 

teatro grego.  

Entre os povos gregos, os dóricos e 

os jônios se transformaram em grandes ícones 

da cultura. Os gregos relacionavam a beleza 

com a proporção, sendo que a beleza ideal 

consistia na relação harmônica das partes com 

o todo. Um dos fatores que sem dúvida 

influenciaram o padrão de beleza dos gregos 

foram os jogos olímpicos. 

A cultura romana se constitui 

mediante a influência de vários povos. 
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Música e Arte-Educação 

 

Aula de música 

 

Ao iniciar o estudo na música e 

arte-educação tinha que descrever a 

linguagem musical, suas estruturas e formas 

fazendo compreender as especificidades do 

som, da melodia, da harmonia, do ritmo e do 

timbre. Isso foi possível através da audição de 

CDs e DVDs. Tivemos participação em jogos 

rítmicos e melódicos com o uso de 

instrumentos tradicionais (violão, afouxé, flauta 

doce e outros). 
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Estudamos ainda sobre o som, o 

tom, a música e a infância; os instrumentos e 

jogos musicais. 

Através de jogos rítmicos e 

melodias realizamos atividades com o objetivo 

de captar os diferentes tipos de sons; o 

comportamento diante da música, aspectos e 

regras para se compor jogos musicais que 

motivem o jovem para a música. 

A música é uma linguagem 

universal, que ultrapassa as barreiras do 

tempo e do espaço. A presença da música na 

vida dos seres humanos é incontestável. 

Nunca uma geração viveu tão intensamente a 

música como as atuais. Por isso, a música ser 

vista como uma das formas mais importantes 

de comunicação. Nesse sentido, buscamos 

entender como a música influencia o 

desenvolvimento da criança, fazendo relação 
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levadas para um túmulo, para um interior de 

uma pirâmide. 

Nas paredes desses túmulos, a vida 

do morto era representada em frisos 

superpostos ou em baixo-relevo.   

A arte egípcia é composta de dois 

tipos de monumentos: os funerários e os 

religiosos. Dos monumentos funerários, faziam 

parte às pirâmides (usadas somente pelos 

faraós), as mastabas (usadas pelos nobres), 

os hipogeus (usados pelo povo). Dos 

religiosos, faziam parte o templo, o obelisco, a 

esfinge.  

Arte Clássica: Greco-Romana 

A civilização grega da Antiguidade 

era politeísta, ou seja, acreditava que existiam 

vários deuses. 
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Arte: A Pré-História: 

As Origens:      

Diversas pinturas foram 

descobertas no teto de grutas. Essas 

descobertas revolucionariam a história da arte 

para sempre. Os conjuntos de pinturas em 

cavernas são chamados de arte rupestre. 

Nesse período, o homem era um caçador 

nômade, se deslocava constantemente em 

busca da caça. Historiadores levantam teorias, 

que essas pinturas teriam sido feitas pelo 

homem para registrar suas ações cotidianas.  

Arte Egípcia 

Os egípcios acreditavam na vida 

pós-morte. Por isso, esse povo mumificava 

seus mortos para que estes pudessem viver 

na terra na outra vida. As múmias eram 

colocadas num sarcófago, depois eram 
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entre a música e a prática e vivência dessa 

criança. Como também, a influência da música 

no amadurecimento afetivo e social. 

Inúmeras pesquisas desenvolvidas 

em diferentes países e em diferentes épocas 

confirmam a influência da música no 

desenvolvimento da criança. Por exemplo: 

Algumas delas demonstraram que o bebê, 

ainda no útero materno, desenvolve reações a 

estímulos sonoros. O efeito do treinamento 

musical no cérebro é semelhante ao da prática 

de um esporte no músculo. Será por isso que 

Platão já afirmava, há séculos, que a música é 

a ginástica da alma. 

 

Em pesquisa realizada na 

Universidade de Toronto, Sandra Trehub 

(apud CAVALCANTE, 2004) comparou algo 

que muitos pais e educadores já imaginavam: 
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os bebês tendem a permanecer mais calmos 

quando expostos a uma melodia serena e, 

dependendo da aceleração do andamento da 

música ficam mais alertas. 

Portanto, não é exagero afirmar que 

os efeitos da música sobre os sentimentos 

humanos estão cada vez mais migrando da 

sabedoria popular para o reconhecimento 

científico. 

A música traz efeitos muito 

significativos no campo da maturação social. 

Além disso, a música também é importante do 

ponto de vista da maturação individual, isto é, 

do aprendizado das regras sociais por parte da 

criança. Quando uma criança brinca de roda, 

por exemplo, ela tem oportunidade de 

vivenciar, de forma lúdica, situações de perda, 

de escolha, de decepção, de dúvida, de 

afirmação. Fazendo minha as palavras de 
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Arte e Cultura Popular 

 

Apresentação de ciranda 

 

No primeiro momento, aprendi 

sobre os caminhos da Arte, um pouco da 

história. 

Há milênios o homem passou a se 

diferenciar dos animais devido ao 

desenvolvimento de sua inteligência. 

Conhecermos, agora, as diferentes etapas da 

manifestação artística pela qual a humanidade 

passou. 
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“Ah, como é importante para a formação de 

qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias”. 

Fanny Abramovich 
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Fanny Abramovich (l985 p. 59), em memorável 

artigo cantarolo:  

 

“Ó ciranda-cirandinha, vamos todos 
cirandar, vamos a meia volta, volta e 
meia vamos dar, quem não se lembra 
de quando era pequenino, de ter dado 
as mãos para muitas outras crianças, 
ter formado uma imensa roda e ter 
brincado, cantado e dançado por 
horas? Quem pode esquecer a hora 
do recreio na escola, do chamado da 
turma da rua ou do prédio, para 
cantarolar a Terezinha de Jesus, 
aquela que de uma queda foi ao chão 
e que acudiram três cavalheiros, 
todos eles com chapéu na mão? E a 
briga para saber quem seria o pai, o 
irmão e o terceiro, aquele para quem 
a disputada e amada Terezinha daria, 
afinal, a sua mão? E aquela emoção 
gostosa, aquele arrepio que dava em 
todos, quando no centro da roda, a 
menina cantava: “sozinha eu não fico, 
nem hei de ficar, porque quero o 
...(Sérgio? Paulo? Fernando?) para 
ser meu par”. E aí, apontando o eleito, 
ele vinha ao meio pra dançar junto 
com aquela que havia escolhido... 
Quanta declaração de amor, quanto 



 

64 

 

ciuminho, quanta inveja, passava na 
cabeça de todos”.  

 

Essas cantigas e muitas outras que 

nos foram transmitidas oralmente, através de 

inúmeras gerações, são formas inteligentes 

que a sabedoria humana     inventou para nos 

preparar para a vida adulta. 

Como a disciplina foi útil na minha 

vida como educadora: Trabalhando com 

educação infantil faço uso desse recurso em 

todos os momentos da rotina de sala, pois a 

uso na acolhida; no momento da preparação 

da contação de história; na hora do lanche; no 

início de qualquer atividade lúdica; na 

recreação.  

A música faz parte da história da 

humanidade, desde as primeiras civilizações e 

contribui para o desenvolvimento da 

inteligência, da sensibilidade, criatividade, 
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senso, ritmo. As atividades de musicalização 

permitem que a criança conheça melhor a si 

mesma. Além e contribuir para a higiene 

mental, por trazer tantos benefícios para a 

saúde física e mental, e as crianças se 

sentirem motivadas, se desenvolvendo de 

forma lúdica e prazerosa. 

Enfim, a música é utilizada como 

facilitadora da aprendizagem, pois contribui 

para o desenvolvimento cognitivo e emocional 

da criança. 

 


