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EU APRENDI 

que a melhor sala de aula do mundo 

está aos pés de uma pessoa mais velha;  

EU APRENDI 

que ser gentil é mais importante do que estar certo;  

EU APRENDI 

que eu sempre posso fazer uma prece por alguém 

quando não tenho a força para 

ajudá-lo de alguma outra forma;  

EU APRENDI 

que não importa quanta seriedade a vida exija de você, 

cada um de nós precisa de um amigo 

brincalhão para se divertir junto; 

EU APRENDI 

que algumas vezes tudo o que precisamos 

é de uma mão para segurar 

e um coração para nos entender;  

EU APRENDI 

que deveríamos ser gratos a Deus 

por não nos dar tudo que lhe pedimos;  

EU APRENDI 

que dinheiro não compra "classe";  

EU APRENDI 

que são os pequenos acontecimentos 

diários que tornam a vida espetacular.  

                                                                                 

                         

                                                                                                           William 

Shakespeare               
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A MINHA HISTÓRIA COM A ARTE 

 

Nasci em fortaleza em 11 de novembro de 1972, na infância a escola 

era pra mim apenas um lugar onde ia brincar e fazer exercícios fáceis e repetir 

as mesmas atividades todos os dias, exceto quando comemorávamos alguma 

data.  

Na foto ao lado estou participando da semana do índio 

no jardim de infância, assim chamado na época.  Sempre gostei 

de participar das manifestações que haviam na escola, nas 

respectivas datas comemorativas. Em casa como toda criança 

gostava de brincar, mais minhas brincadeiras na maioria das 

vezes me levavam a arte. Gostava de brincar de circo me 

pendurando nos galhos das árvores para fazer malabarismo, 

também tinha muita tendência ao teatro e dança, pois sempre 

que tinha oportunidade estava representando alguma cantora ou atriz. 

Na minha adolescência me transformei em uma menina tímida, meio 

reprimida, cheia de limites e insegurança, já não participava das manifestações 

escolares, mais continuava gostando da arte, assistia todos os ensaios do 

grupo de folclore da escola, mas não tinha coragem de pedir pra fazer parte do 

grupo. Então me contentava em ficar só olhando e decorando a coreografia 

para repeti-la em casa e o mais engraçado é que aprendia tudo bem direitinho. 

A dança que marcou essa fase da minha vida foi “Caninha Verde”, uma dança 

de origem Portuguesa, introduzida no Brasil durante o Ciclo da Cana de 

Açúcar. A dança era composta de duas filas uma de homens e outra de 

mulheres em mesmo número, que rodam em sentidos contrários e sem se 

tocarem se revezam, formando novos pares dando uma batida de palmas cada 

vez que se confrontavam. Dançar canininha verde um dia ainda estar nos meus 

planos, aliás, a dança em geral me fascina.  

Após alguns anos casei, parei os estudos e fiquei algum tempo sem 

sonhos ou expectativas de futuro com relação ao trabalho. Mas graças ao meu 

marido que me incentivou muito a voltar a estudar, entrei na faculdade de 

Pedagogia e foi através dela que me redescobri na arte, e ao final do curso 

recebi do professor Rabelo o convite de entrar na Pós-graduação em Arte-



Educação e Cultura Popular da Faculdade Darcy Ribeiro, para qual estou 

produzindo este Portfólio.  

Trabalho, hoje, no monitoramento da implementação dos CRAS (Centro 

de Referência da Assistência Social) nos municípios, e lá posso deixar minha 

contribuição, das vivências e do que aprendi, na orientação de atividades que 

poderão ser realizadas com crianças, adolescentes e idosos. Também adquiri 

uma arte que começou como brincadeira e até hoje está dando certo. Um dia 

comprei umas tintas pinta cara, para pintar o rosto de minha filha e minha 

sobrinha para a festa de carnaval da escola, uma iria de fadinha e a outra de 

coelhinha, na ocasião fui convidada para maquiar dez alunos de bichinhos 

(cachorrinho, coelhinho, gatinho etc), para uma apresentação folclórica em 

outra escola e assim fui recebendo outros convites e hoje trabalho com pintura 

de rosto em eventos infantis. Esse é o meu vinculo maior com a arte. 

 Alunos da escola Adéline Costa 

                                                                                         

 

 

                            

 

 

 

                     Pintada de borboleta                             Pintados de coelho e gato 

 

Como trabalho de conclusão de curso elaborei este portfólio que está 

dividido em três partes. Inicialmente descrevo a minha história com a arte. Na 

primeira parte, teorias, tendências e metodologia de pesquisa: o que aprendi, 

resgato o que foi significativo para o meu processo de formação.  Na segunda 

parte, linguagens artísticas e oficina de práticas lúdicas,  reflito sobre a música, 

as artes cênicas e a ludicidade no espaço artístico.  Na terceira contemplo 

Arte, Cultura Popular e Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais. E 

por fim trago as considerações finais. 

 



PARTE 1 

TEORIAS, TENDÊNCIAS E METODOLOGIA DE PESQUISA:        

o que aprendi



 

TEORIAS, TENDÊNCIAS E A METODOLOGIA DA PESQUISA: o que 

aprendi 

      

Nessa primeira parte do trabalho vou resgatar duas disciplinas que 

foram significativas. A primeira, teorias e tendências pedagógicas que tinha 

como ementa: Fundamentos sobre as teorias e tendências pedagógicas; O 

processo ensino-aprendizagem; Concepção sobre aprendizagem e abordagens 

do processo pedagógico. Ela veio nos fornecer noções básicas sobre o 

processo ensino-aprendizagem mediante o estudo das teorias e tendências 

pedagógicas. A segunda, metodologia da pesquisa em educação tinha como 

ementa: Conceito de conhecimento, ciência e pesquisa; a pesquisa e seu papel 

político; pesquisa em educação; abordagem qualitativa e quantitativa; 

modalidades de pesquisa; obtenção e organização de dados, análise e 

construção de registros, elaboração de trabalho científico, inclusive na forma de 

portfólio. 

 

TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

Na disciplina de teorias e tendências, primeiramente fizemos as devidas 

apresentações, falamos no que trabalhávamos e onde. Em seguida a 

professora nos apresentou um painel de relacionamento onde tínhamos que 

nos auto-avaliar. O Painel serviu para o conhecimento mais amplo dos 

membros da sala; dessa maneira, quebrou-se o gelo que ainda existia no 

grupo. Percebi que essa dinâmica é muito importante na abertura de qualquer 

tipo de seminário, treinamento, quando nem todos os participantes se 

conhecem. Realizamos, ainda, um curtigrama onde tínhamos que responder as 

seguintes perguntas: Do que eu gosto, mas não faço... Do que eu gosto e 

faço... Do que eu não faço, mas gostaria de fazer...etc. Falamos muito sobre as 

teorias e tendências assim como alguns teóricos e ficou claro como afirma  

Saviani (1981 p. 65),  

[...] que as tendências não aparecem em sua forma pura, nem 
sempre são mutuamente exclusivas, nem consegue captar 
toda a riqueza da pratica concreta. São, aliás, as limitações de 



qualquer tentativa de classificação. De qualquer modo, a 
classificação e descrição das tendências poderão funcionar 
como instrumento de análise para o professor avaliar sua 
prática em sala de aula. 

 

Desta forma e utilizando como critério a posição que adotam em relação 

aos condicionantes sócio-políticos da escola, as tendências pedagógicas foram 

classificadas em Liberais e Progressivas.  Na Pedagogia liberal encontramos: 

tradicional; renovada progressivista; renovada não diretiva e tecnicista. E na 

Pedagogia progressista temos: libertadora; libertária e crítico-social dos 

conteúdos. (LIBÂNEO,1995) 

Vimos, também, segundo o mesmo autor que a designação 

”progressista” vem de “Educação progressiva”. Termo usado por Anísio 

Teixeira em educação progressiva, para indicar a função da educação numa 

civilização em mudanças, decorrente do desenvolvimento cientifico (idéia 

equivalente a “evolução” em biologia). Esta tendência inspira-se no filósofo 

norte-americano John Dewey, que defendia um ensino centrado no aluno e nas 

suas experiências ao contrário da tendência tradicional que centrava o ensino 

no professor. No meu vê essa tendência trouxe uma grande contribuição para a 

educação  quando resgata  a importância das experiências e dá vez ao aluno, 

mas não podemos nos basear somente nela, precisamos  buscar outras 

referências que tragam o contexto social, porque se não a educação vai 

estacionar e vamos ensinar aos nossos alunos apenas a lê e escrever e não 

vamos está formando cidadãos críticos para o futuro dessa nação que vem 

progredindo excessivamente ano a ano.  

Para ampliar a nossa compreensão a professora apresentou um quadro 

sinótico das tendências pedagógicas em relação aos elementos do processo 

ensino-aprendizagem, onde pude ver com mais clareza o que defende cada 

tendência e seus teóricos. A seguir o quadro: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS TRADICI- 
ONAL 

RENOVADA 
PROGRASSISTA  

NÃO DIRETIVA TECNICISTA LIBERTADORA LIBERTARIA CRITICO SOCIAL 
DOS 
CONTEUDOS 

CARACTE- 
RIZAÇÃO 

 Intectualismo  Ativismo  Carl Rogers 

 Neill 

 Skinner 

 Cagné 

 Bloom 

 Mager 

 

 Paulo Freire 
 Lebret 

 Freinet 

 Vasquez 

 Miguel 
Arroyo 

 Dermeval 

 Libâneo 

 Snyders 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

 Soc. Feudal  
Até 1945 (2ª  
Guerra Mundial)  

 

 Ascensão da 
burguesia de 
1945-55 (Brasil)  

Burguesia 
instaurada 
1945-64 
(Brasil) 

 Capitalismo 
dependente e 
avançado 64 a 
80 

Países do 3ª 
mundo 

 De 60 a 64 

 De 74 até 
hoje 
 

 Países 
socialistas 

 No Brasil de 
80 até hoje 

 Brasil de 80 até 
hoje 
 

OBJETIVOS 
DA ESCOLA 

 Formar 
inte-lectual e 
moralmente  

 Ajustar a 
pessoa ao meio 

 

 Desenvolver-
se como pessoa 
formar atitudes 

 

 Modelar o 
comportamento 
humano para o 
trabalho 

 

 Conscientizar 
para mudar a 
sociedade 

 

 Coletivar 
para mudar o 
social. 

 

 Formar pessoas 
críticas através 
do conteúdo 

CONTEÚDOS 
DO ENSINO 

 Essenciais e 
dogmáticos 

 

 Experimentais 
(vivenciais) 
atividades 

 

 Existenciais e 
relacionamentos 

 

 Informações 
objetivas 

 

 Temas 
geradores  

 

 Inexistentes 

 Dependem 
do grupo 

 

 Essenciais e 
universais 

 

METODOS 
DE ENSINO 

 Expositivo 
 

 Ativo 
(aprender 
fazendo) 

 Não diretivo 
 

 Instrucional 
 

 Diálogo (de 
igual para igual) 

 

 Autogestão 
 

 Crítico 
participativo 

 

AVALIAÇÃO 
DE ENSINO 

 Deveres e 
provas orais e 
escritas 

 

 Em grupo 

 Por atividade 
 

 Auto-avaliação 
 

 Testes 
objetivos 

 

 Em grupo de 
auto-avaliação 
da prática social 

 

 Informal 
 

 Global e 
diversificado 

 

POSICIO- 
NAMENTO 
CRITICO 

 Dogmatismo 
centrado no 
professor 

 Alienado 

 Valorização 
do conteúdo 

 Ativismo 

 Escassez de 
conteúdo 

 Artificial 

 Individualista 

 Descaracteri-
zar o ensino 

 Fazer X 
pensar 

 Neutralidade 
falsa 

 Redução ao 
aspecto técnico 

 Falta de 
conteúdos 
universais 

 Crítica e 
questionadora 

 Valida a 
pedagogia do 
trabalho 

 Tendência a 
anarquia 

 Tende ao 
conteudismo e 
centralização no 
professor 

APRENDER VIVER SER FAZER CONSCIENTIZAR AUTOGERIR PENSAR E FAZER 
CRITICAMENTE 

Elaboração: professora Maria Lúcia de Araújo Barbosa 

 

 Outro assunto bastante interessante nessa disciplina foi o estudo sobre 

as inteligências múltiplas como: verbal ou linguística; lógico-matemática; 

espacial; musical; cinestésico-corporal e a motricidade; a naturalista; a 

pictórica; as pessoais. Percebi que nós, pais e professores, devemos estimular 

essas inteligências em nossos filhos e alunos e que o ambiente em que a 

criança vive e os estímulos que recebe ao nascer e em todo o seu 

desenvolvimento, influencia no processo de inteligência.  Por isso a importância 

do lúdico, dos jogos e brincadeiras, que não devem se limitar apenas na sala 

de aula, ou seja, em casa devemos sempre arrumar tempo de brincarmos com 

nossos filhos.  

Devemos saber que os jogos podem ser usados para muitas crianças, 

mas seu efeito sobre a inteligência, será sempre, pessoal e impossível de ser 

generalizado. Antunes (1998) fala que mesmo os jogos sendo separados por 



faixa etária, vão existir muitas diferenças entre aplicar um jogo para crianças 

não alfabetizadas e crianças alfabetizadas.  

Para as primeiras os jogos devem ser visto como leitura da 
realidade e como ferramenta de compreensão de relações 
entre elementos significantes (palavras, fotos, desenhos, cores, 
etc.) e seus significados (objetos). Nessas relações Piaget 
destaca quatro etapas que, em todos os jogos, podem ser 
claramente delineadas: os índices, relações significantes 
estreitamente ligadas aos significados (é o caso de uma 
pegada de animal indicando sua passagem pelo local); os 
sinais, relações indicadoras de etapas e marcações dos jogos 
(como é o caso do apito ou sinais de início, térmico ou etapas), 
os símbolos, relações já mais distantes entre o significante e o 
significado (fotos, desenhos, esquemas) e finalmente os 
signos, elementos significantes inteiramente independentes 
dos objetos (como as palavras e os números). (ANTUNES, 
1998, p.17) 
 

Compreendi o quanto são importantes os jogos, as brincadeiras e 

principalmente o amor dos pais na infância de uma criança. Quantas crianças 

têm potencialidades e habilidades, que não são estimuladas ou até mesmo 

descobertas por elas mesmas por não terem acesso a esse universo mágico e 

tão importante que é o lúdico.        

                            

 

 

 

 

                           Índice                                                          Símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sinais Signos 



Através das atividades propostas pela professora, posso afirmar que 

muito aprendi nessa disciplina. Tive a chance de aprofundar conhecimentos e 

tirar dúvidas de algumas tendências e teorias que me faltaram na graduação, 

porque como desde esse período trabalho com crianças e idosos,  fora do 

contexto de sala de aula, sempre procurei métodos em cada teoria e tendência, 

para desenvolver melhor meu trabalho. Após o término dessa disciplina pude 

concluir que esses conhecimentos são de suma importância no trabalho 

educativo seja ele qual for. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA. 

 

Na disciplina metodologia da pesquisa em educação, tivemos dois 

momentos de aprendizagem, no primeiro momento fizemos um resgate das 

duas últimas disciplinas, para isso foi passado um trabalho onde tínhamos que 

escrever sobre qual o nosso vinculo com a Arte Educação e qual o significado 

das duas disciplinas na vida de cada um.  

Sobre a primeira parte falei de como comecei a me identificar com a arte 

e meu conceito de arte.  Coloquei que nascemos com a arte só precisamos 

desenvolvê-la no decorrer de nossas vidas através das experiências e do meio 

em que vivemos; e a segunda falei especificamente sobre as teorias com a 

qual me identifiquei e do que aprendi com elas. Como por exemplo:   sobre as 

idéias de Paulo Freire que diz que, em termos educacionais, é uma proposta 

antiautoritária, onde professores e alunos ensinam e aprendem juntos, 

engajados num diálogo permanente. Esse processo não deve estar presente 

apenas na sala de aula, mas em um circulo cultural constante.  

Aprendi, ainda, que a arte deve estar inserida no currículo escolar e que 

através dela podemos aprender e ensinar muito mais aos nossos alunos. Como 

não tenho nenhuma vivência em sala de aula, aprendi muito com as 

experiências compartilhadas nas apresentações de grupo e com os meus 

colegas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Através destas disciplinas tive a certeza de que as atividades artísticas 

são importantes na expressão de sentimentos e faz com que o individuo reflita 

e se posicione diante de sua realidade. No inicio das aulas me decepcionei um 

pouco com as disciplinas, achei que teria apenas a prática, foi até um pouco 

cansativa, pois ainda estava finalizando minha graduação, mais tarde com o 

decorrer do curso, compreendi que elas são de suma importância para o 

desenvolvimento de todas as outras.  

Voltando a disciplina, metodologia da pesquisa, tivemos em outro 

momento uma dinâmica de formação de grupos, através das cores de nossas 

roupas e depois o mês de nosso nascimento. Particularmente gostei muito da 

atitude da professora, pois, só assim acabou com grupos formados, 

favorecendo a interação com toda a turma, quebrando assim a barreira e a 

turma ficou muito mais unida. 

 No trabalho de grupo falamos sobre o significado de Conhecimento, 

ciência e pesquisa. 

Conhecimento - Necessidade. 

Ciência - Curiosidade.  

Pesquisa – Inquietação.  

No segundo momento falamos sobre o que é conhecimento e onde 

adquirimos, através de alguns slides da professora  que com base nas idéias de 

Luckesi (1992), colocou que: 

Conhecimento é a elucidação da realidade. 

Elucidar seria trazer Luz, iluminar com intensidade. 

Luz é a incidência da luz sobre a realidade.  



O conhecimento é a elucidação da realidade é a forma de tornar a 

realidade inteligível, transparente, clara, cristalina. É o meio pelo qual se 

descobre a essência das coisas que se manifesta através de suas aparências.  

Falamos também sobre o conhecimento Empirista (do meio p/sujeito); o 

Inatista(do sujeito p/meio) e o Interacionista (relações entre sujeito/meio).  

Para aprofundar o conceito de pesquisa e de ciência a professora 

contou a história do Gambá que não sabia sorrir do Rubens Alves.  

Depois realizamos uma apresentação em dupla onde abordamos vários 

tipos de pesquisa, mediadas por foto-imagem como: Biográfica, documental, 

campo, ex-post, levantamento, survey, estudo de caso, participante, pesquisa-

ação, etnográfica, etnograetódologia, história-oral, experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o trabalho final do curso é a produção de um portfólio no final da 

disciplina a professora pediu para que respondêssemos a seguinte pergunta:  

O que é que já sei sobre portfólio? 



O que eu gostaria de saber?  

Respondi que nada sei e tudo gostaria de saber. 

 

A professora, a partir das respostas fez uma sistematização pontuando o 

conceito de portfólio e dando algumas orientações para a sua produção. 

Confesso que não procurei me apropriar de todas as informações de como 

montar um portfólio, por isso tive muita dificuldade de terminar o mesmo, mas 

aprendi como é importante registrarmos tudo que acontece em nossa vida, seja 

através de foto, escrita ou outros.  

 



PARTE 2 

LINGUAGENS ARTISTICAS E OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS



LINGUAGENS ARTÍSTICAS E PRÁTICAS LÚDICAS 

 

Nesta parte vou abordar algumas linguagens artísticas como a música e 

as artes cênicas e vou descrever a oficina de práticas lúdicas. 

 

 

MÚSICA 

 

A disciplina de música tinha a seguinte ementa: O estudo das principais 

linhas pedagógicas de conceitos de metodologia de ensino aplicados á música; 

Estudo dos principais elementos da música através de audição analítica de 

estilos musicais diversos; O som, o tom, o ritmo, musica e infância; 

Instrumentos sua confecção e importância no desenvolvimento infantil; Jogos 

musicais, educação musical.  

Inicialmente, o professor Nertan fez um jogo de voz, que dividiu a sala 

ao meio, um lado seria a primeira voz, mas grave e a outra a segunda. Foi 

muito divertido, brincamos com nossa voz e cantamos clássicos, com “asa 

branca” de Luiz Gonzaga entre outras.  

Foi uma disciplina de suma importância para mim e para o trabalho que 

faço com crianças e idosos, porque a partir dos conhecimentos adquiridos 

nessa disciplina, desenvolvi um trabalho muito bom com os idosos ao utilizar as 

técnicas de trabalho com a voz, que o professor Nertan passou e com isso 

também fiz um resgate da memória com eles, trabalhando com musicas que 

eles ouviam na infância, foi muito divertido e nos emocionamos com as 

recordações.  Fabietti e Chiesa (1997/98, p. 76), refletindo sobre essa temática 

colocam que “pretendemos através da arte exercitar a habilidade ainda 

existente nos idosos, de julgar e de formular significados”.  Reforçam as 

mesmas autoras  

a arte tem como função a busca de expressões de algo mais elevado 
do que o comum. As pessoas se tornam, através do fazer artístico, 
conscientes de si mesmas e do processo no qual estão envolvidas, 
desejando participar do processo de evolução.   

 

No segundo tempo a turma foi para o Centro Dragão do Mar, para 

cantar. Infelizmente por motivos de doença não pude comparecer. Nesta 



ocasião foi passado um trabalho onde tínhamos que falar sobre as funções e                           

significados das práticas musicais na escola e como operacionalizar na escola. 

No meu trabalho falei que a música tem a função de enriquecer culturalmente o 

aluno, além de dar prazer, despertando suas potencialidades e ajudando-o a 

desenvolver o sensório, afetivo, fisiológico e o espiritual, contanto que as 

diferenças e dificuldades de cada um sejam respeitadas, assegurando a 

oportunidade a todos ao acesso a cultura na realidade de cada um.  

 

   ARTES CÊNICAS  

 

A disciplina de Artes Cênicas e Educação apresentou a seguinte 

ementa: Estudo sobre algumas modalidades em artes cênicas com 

aprofundamento em teatro e suas relações com as demais linguagens 

artísticas e com a cultura popular. Com base para compreensão estética mais 

ampliada do fazer artístico educativo centrado numa prática crítica e reflexiva. 

Com o objetivo de estimular a construção de um espaço coletivo de apreensão 

reflexiva e prática sobre teatro em sua dimensão artístico educação e como 

contribuição singular à formação estética e crítica do educador. 

 Primeiramente a professora fez uma leitura breve, sobre os aspectos 

teóricos – metodológico do teatro. Em seguida fizemos algumas reflexões. Ela 

perguntou a cada um, os que entendiam por arte, onde a arte estava presente 

em nossas vidas e falou também das próprias experiências e da arte no 

contexto escolar. 

 Através dessas reflexões compreendi que a arte não é apenas privilégio 

de quem tem algum dom, mais de todos, pois todos nós temos capacidade de 

criar e Arte significa criar. Levei essas reflexões para meu trabalho com os 

idosos que se achavam incapazes de criar algo e passei a trabalhar em cima 

daquilo que cada um sabia fazer, como: Tricô, pintura, tapete de retalhos e 

fuxico. Eles compreenderam, então, que todos nos somos artistas quando 

temos capacidade de criar. Foi uma experiência muito gratificante para todos, 

porque como afirmam Fabietti e Chiesa (1997/98, p. 76), “relacionar-se 

amorosamente e ludicamente com a vida é estar conectado com a alma 

criativa. Uma vida plena e saudável é uma vida criativa”. 



Logo após as reflexões, começamos as práticas, a sala foi divida em 

grupos, a professora nos ensinou como se pôr no palco, em relação ao espaço, 

posição etc. Fizemos um exercício onde cada grupo teria que apresentar uma 

peça improvisada mostrando, um drama com susto, pavor e choro. A peça teria 

que ser apresentada primeira sem voz e depois com voz. Foi muito divertido, 

colocamos todo nosso potencial em prática e tivemos que esquecer nossa 

timidez, mais no fim deu tudo certo. Ela nos fez relaxar, voltarmos no tempo e 

fomos convidadas a fazermos uma viagem ao imaginário. Senti-me uma 

verdadeira artista. Imaginei como se sentem os atores de teatro, como eles se 

deixam levar pela emoção, pelo imaginário e por que são tão apaixonados pela 

profissão.   

Ao participar dessas atividades percebi que “o ato de dramatizar está 

potencialmente contido em cada um, como uma necessidade de compreender 

e representar uma realidade” (Brasil, 1998, p.83) e que como reforçam, ainda, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais –PCN de arte (Brasil, 1998, p.83),  

 
Ao participar de atividades teatrais, o indivíduo tem a oportunidade de 
se desenvolver dentro de um determinado grupo social de maneira 
responsável, legitimando os seus direitos dentro desse contexto, 
estabelecendo relações entre o individual e o coletivo, aprendendo a 
ouvir, a acolher e a ordenar opiniões, respeitando as diferentes 
manifestações, com a finalidade de organizar a expressão de um 
grupo. 

 

Nesta oportunidade aprendemos alguns jogos teatrais, como andar pela 

sala, olhando para cima e depois olhando para baixo. A melhor parte foi 

quando a gente teve que apresentar uma peça chamada a “Macaca manca”, 

onde teríamos que usar toda nossa criatividade, rimos muito e nos divertimos 

bastante.  

Essa disciplina teve um significado para mim porque, tudo que aprendi 

como técnica e jogos teatrais passei a usar, como já falei anteriormente, com o 

grupo de idosos, que coordeno no centro Comunitário do bairro Tancredo 

Neves. Usei as técnicas e ensaiei uma peça com eles, chamada o “Nascimento 

de Jesus”. A peça foi um sucesso e tiramos o primeiro lugar no concurso de 

apresentações artística da Secretaria de Ação Social no Teatro São José. Acho 

que com isso não preciso nem dizer o tamanho da importância dessa disciplina 

para o meu trabalho.         



 

                                            

 

 
 
 
                                         
                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrada do Teatro 
 

 

 

Antes da apresentação                                                                                    Apresentando 

 

 

OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS 

 

 

 Nessa disciplina tivemos vários momentos agradáveis e divertidos como 

a apresentação de peça continuada onde a professora nos disponibilizou 

instrumentos teatrais, para que tornássemos nossa peça mais criativa. A sala 

foi dividida em grupos e o primeiro grupo começava a peça, e todos os outros 

grupos teriam que continuar a historia sem sair do tema, e assim 

sucessivamente. As fotos a seguir expressam essa atividade. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

GRUPO 1                                             GRUPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como na disciplina de artes cênicas levei toda experiência 

adquirida nessa disciplina para meu espaço com os idosos eles adoravam e se 

divertiam muito com as atividades que eu levava. Pra mim era como se fossem 

crianças, apesar de termos os momentos de conversas informais onde eu 



também aprendia muito com as experiências e historias de vidas dessas 

pessoas que deveriam ser tão especiais e importantes em nossas vidas, mais 

infelizmente, algumas pessoas não dão o valor necessário a essas pessoas 

que de alguma forma contribuiriam muito nesse mundo. 

Em outro momento fizemos uma dinâmica, onde todos ficaram numa 

roda e cantamos uma musica em seguida a professora nos apresentou alguns 

instrumentos musicais e fizemos uma banda muito legal. Foi muito divertido, eu 

particularmente não conhecia, pelo menos, por nome, alguns desses 

instrumentos. Como podemos ver abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confeccionamos alguns brinquedos que a professora trouxe de amostra. 

Fiz dois brinquedos um come bila e um roiroi, não foi difícil, pois todos se 

ajudaram. Levamos os brinquedos confeccionados para casa, e minha filha fez 

uma festa. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Essa disciplina me fez ratificar o quanto o lúdico é importante na vida de 

uma criança e até mesmo do adulto, pois através dela nos conhecemos 

melhor, nos socializamos com o outro assim como adquirimos valores como o 

saber perder, o espírito de liderança, companheirismo de grupo, entre outros. É 

difícil para alguém afirmar que uma criança não precisa brincar, porém, são 

raras as pessoas que levam essa necessidade a sério. O brincar é para a 

criança um momento de imaginação, pois ela vai alimentar sua vida interior e 

sua capacidade de criar. De acordo com Maluf (2003, p.9) “brincar é para a 

criança um momento mágico. Brincando ela alimenta sua vida interior, 

liberando assim sua capacidade de criar e reinventar o mundo”. Quanto mais 

cedo colocamos a criança em situações rigidamente estruturadas e 

conduzidas, menos possibilidades, terá ela de chegar a encontrar seu jeito de 

ser, sua vocação, sua afetividade (CUNHA 2005).  

 É importante entendermos que as concepções e ações que temos, hoje, 

frente à utilização de práticas lúdicas para o desenvolvimento das crianças são 

permeadas pela nossa cultura e por diferentes concepções e estudos 

realizados até então.  



PARTE 3 

ARTE E CULTURA POPULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E CULTURA POPULAR 

 

A disciplina de arte e cultura popular tinha como ementa: enfatizar 

complexos culturais espontâneos do povo brasileiro (Linguagem, usos e 

costumes, superstições, festas, músicas, danças, teatro, artesanato, etc) e sua 

importância como processo educativo. Pretende estabelecer uma reflexão para 

uma real compreensão do folclore no universo da cultura popular, 

contextualizando sua teoria, o fato folclórico,sua metodologia e função social, 

buscando estimular a pesquisa folclórica como caminho para o 

estabelecimento de sentimento de pertença e da auto-ajuda do homem 

cearense por meio da escola.  

Na primeira aula falamos muito sobre artes populares e discorremos um 

pouco sobre cada experiência que tivemos com as artes populares. Percebi 

que foi mais fácil e mais rica as colocações de colegas que nasceram e 

viveram no interior, e ao mesmo tempo nos enriquecemos ouvindo tais relatos. 

A partir destas reflexões alguns questionamos se fizeram presentes, 

como por exemplo: o quanto nossos artesãos são desvalorizados quando 

falamos em dinheiro, pois enquanto pessoas de outros estados compram 

nossas obras primas para serem revendidas por um preço significante, para os 

nossos artistas fica apenas a satisfação da criatividade e o reconhecimento 

desses compradores.  Isto me trouxe como aprendizagem  que criação e 

tradição caminham juntas e que devemos apreciar as obras de nossos 

artesãos que trazem nosso passado quase extinto para nossa nova realidade, 

do eletrônico e do virtual.  

Na segunda aula o professor levou a turma para a feira da Gentilândia 

onde em algumas coisas permanecem vivas as criações do passado, segundo 

relatos de alguns colegas foi uma experiência muito rica. Como não foi possível 

está presente realizei uma pesquisa sobre arte popular e sistematizei neste 

trabalho a seguir:  

 

 

 

 



ARTE POPULAR, CRIAÇÃO E TRADIÇÃO                        

 

As chamadas “Arte Popular” permanecem vivas. Com 

base nessa reflexão, posso afirmar que a cultura popular 

vem crescendo de maneira significativa, prova disso são os 

inúmeros artesãos que expõe suas artes nas calçadas á 

beira-mar, nas feiras e mercados regionais. O que ainda não 

acontece é a valorização desses artesões e sim de suas 

artes, percebemos isso, a partir dá enorme margem de lucros para os que 

vendem o produto fora da área rural, deixando para aquele que o produze tão-

somente a satisfação da criatividade. Apesar de que a política oficial cultural 

costuma, também, promover essas atividades como elementos significativos 

nacionais e das culturas locais. Criação e tradição e o apelo que move diversos 

setores que periodicamente redescobrem e promovem a arte popular. Como a 

expansão de um “Marketing Cultural” do lazer e turismo estimulando a 

produção e venda de denominados produtos típicos ou regionais. Produtos 

esses qualificados como “arte popular” no sentido que são possuidores de valor 

estético e conferido á obra de arte, ao que representam atividades exercidas 

pelo “povo”. Alfredo Bosi (1985) resume com maestria o que se entende por 

arte, definindo-a por três vias de aproximação: construção, conhecimento, 

expressão, o mesmo constata o paradoxo de que “nada muda e tudo muda”.     

                                                                                                                                                                               

Mulher rendeira 

                                                                                                 Olê muié rendera 

                                                                                             Olê muié rendá 

                                                                                             Tu me ensina a fazê renda 

                                                                                              Que eu te ensino a namorá 

                                                                                              Lampião desceu a serra 

                                                                                              Deu um baile em Cajazeira 

                                                                                              Botou as moças donzelas 

                                                                                              Pra cantá muié rendera 

                                                                                               As moças de Vila Bela 

                                                                                               Não têm mais ocupação 

                                                                                               Se que fica na janela 

                                                                                               Namorando Lampião  



 

Percebi com esta reflexão que ainda nos falta um bom caminho a percorrer, 

para chegarmos à valorização da arte nas escolas como patrimônio da 

humanidade. Precisamos da ajuda da secretaria de cultura com um apoio 

maior na execução de projetos culturais nas escolas e comunidades.  

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao consolidar este trabalho de conclusão de curso compreendo o quanto 

toda a trajetória foi importante para o meu crescimento pessoal e profissional, 

principalmente no que diz respeito a minha atuação como  Pedagoga.  

O curso proporcionou no decorrer de um ano e meio uma construção de 

conhecimento aliado a busca constante de aprendizagens construídas através 

das disciplinas apoiadas em abordagens teóricas e práticas. Todo este trabalho 

me fez refletir e compreender de forma mais clara sobre a arte no cotidiano 

escolar e observar com mais atenção o contexto atual percebendo a educação 

como um meio de termos cidadãos autônomos, críticos e participativos, 

capazes de agir com competência e responsabilidade. 

Quero destacar a disciplina de artes cênicas que me enriqueceu com 

conhecimentos e práticas que pude levar para a realidade do meu trabalho. Foi 

também esta disciplina que me fez crescer no momento em que precisei 

preparar os idosos para uma apresentação que me trouxe muito 

reconhecimento na minha profissão e no meu trabalho. 
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