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Apresentação 

 

 

 

O trabalho apresentado a seguir é antes de tudo uma extensão da sala 

de aula e um espaço de trocas de aprendizagem, vivenciada com conteúdos 

próprios ligados à cultura artística, articulando três campos conceituais: a 

criação/ produção, a percepção/ análise e o conhecimento da produção 

artístico-estética da humanidade, compreendendo-a histórica e culturalmente.  

Aliando linguagem artística e teorias educacionais, fomos levados a 

discussão e o pensar das artes promovendo nosso contato e percepção com a 

arte, construindo uma leitura de mundo consistente. Através do portfólio e do 

acompanhamento das atividades aperfeiçoamos e desenvolvemos nossa 

expressão artística, nossa forma de olhar e entender o mundo e começamos a 

adquirir parâmetros suficientes para estabelecer relações construtivas. 

   Apesar da aparente inutilidade em se falar sobre arte, discutir arte é 

uma necessidade incessante. A função do discurso sobre arte é buscar um 

lugar da arte entre nós, encontrar o papel da arte na nossa vida cotidiana.  
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Geertz faz uma análise dos fatores que fazem com que algo seja definido como 

uma obra de arte. Essa definição nunca é puramente estética, mas sim uma 

forma de anexação a outras formas de atividade social, com a intenção de 

incorporar essa apreciação estética a um padrão de vida. Afinal de contas, nós 

criamos nossa cultura, temos capacidade de criação, mas não criamos do 

nada, criamos a partir de elementos já criados, e agregamos algo novo, a partir 

de algo que já existe. A cultura não é estática, está sempre em transformação. 

Como resposta a isto, Geertz cita Matisse, que dizia que os meios através dos 

quais a arte se expressa e o sentimento pela vida que os estimula são 

inseparáveis. Pelo fato de ser impossível separar a arte do sentimento que 

estimulou sua execução, estudar a arte é explorar uma sensibilidade que é, 

essencialmente, uma formação coletiva. 

Dessa forma, arte e vida (experiência social) estão profundamente 

entrelaçadas de modo bastante reflexivo. Portanto, o objeto estético com a sua 

capacidade de fazer sentido é visto como “um produto da experiência coletiva 

que vai bem mais além dessa experiência”. Nesta perspectiva, a arte é 

entendida não como um simulacro da vida humana ou como sua representação 

mecânica, mas como uma forma específica de experiência simbólica.  

Em suma, a compreensão de que estudar arte é explorar uma 

sensibilidade; de que esta sensibilidade é essencialmente uma formação 

coletiva; e de que as bases de tal formação são tão amplas e tão profundas 

como a própria vida social. Isso implica assumir o fenômeno artístico como 

modo de pensar algo sobre o mundo em que se vive e em que se sente 

determinadas coisas e não outras.  
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Desenvolvimento 

 

 

 

Uma característica positiva de nosso tempo talvez seja a vontade de 

representação do povo. O desejo de expressar-se, opinar e escrever uma 

história que foi por muito tempo escrita por outros. A vontade de 

autodeterminação e de direção é um imperativo das “pequenas falas”. É 

verdade que inseridas num grande evento competitivo pela institucionalização 

de uma política nacional e também local, ainda é cedo para uma exposição 

clara dos resultados dessa disputa entre segmentos sociais diferenciados. 

Meu trabalho com a disciplina Arte não foi um acaso, foi um encontro, 

foram pontes que se interligaram e abriram mil possibilidades. Só fui perceber 

que assumia uma identidade de professora de arte quando comecei a rever 

minha posição como educadora e a dominar saberes que antes não tinha 

competência, quando fui fabricando artesanalmente os saberes.  

Em 1990 ao trabalhar com as comunidades eclesiais de base vejo-me 

trabalhando com bois, reisados e manifestações folclóricas. Sem compreender 

essas linguagens, sentia-me encantado e com um desejo de conhecer mais, 

porque aquilo era parte de mim. A partir daí conheço o teatro popular e os 

dramas, muito forte na região jaguaribana, meu reduto familiar. 

Ao estudar em Recife, entro em contato com raízes tradicionais e 

aprofundo estudo sobre as questões folclóricas e sobre o teatro. Foi meu  
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período de formação artística. Ao voltar para o Ceará, sou convidado a 

trabalhar em uma escola com metodologias construtivistas e percebo que 

existe um processo de ensino-aprendizagem no ensino da arte.  

Neste período, percebo que a arte é utilizada como aparato para festas 

ou datas em várias escolas, porém retomo o pensamento sobre o fazer arte 

com um viés pedagógico em uma escola pública. Isto dá um novo fôlego ao 

meu pensar como arte-educador e revigora conhecimentos, por estar em um 

meio plural, de pessoas plurais. 

Um olhar plural sobreveio com todas as vivências artísticas que me 

permiti. Os cursos de formação, os encontros e seminários de arte-educação, 

as oficinas artísticas,os festivais, apresentações de teatro, música e dança. 

São tantas redes, teias, que se entranham, que já não dá para separar o eu-

apreciador e criador do eu-professor de artes. Os dois tão entranhados, ou a 

arte se bastando de tal forma que dá à nossa vida uma singularidade. 

Professor em estado de criação e quanto mais exerço essa minha 

profissionalidade, mais me instituo, fortalecendo laços e conhecimento. 

Estabelecendo conexões rizomáticas, entre as pessoas e as coisas ao redor do 

universo escolar e do seu entorno. 

Sempre me pergunto sobre meu objeto de reflexão: a arte. O que ela 

representa para meu cotidiano? Que desenho, que tessitura, que silêncios ela 

me provoca? Que poéticas eu vou desencandear entre os alunos para torná-los 

também fruidores da arte? Impossível ficar impune a tantos questionamentos. 

Somos constantemente provocados a continuar buscando novas respostas 

sobre a arte, abrindo um leque de possibilidades e entendimento. Sentado no 

meio de uma colcha de retalhos, sinto que é chegado o momento da vida 

acadêmica em que é preciso consolidar, referendar meu saber. 
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Conceituações 

 

 

 

Nos dias atuais, o acúmulo de mudanças sociais, o questionamento da 

tradição e a insegurança com relação ao que ainda está por vir sugere que se 

reflita sobre novas possibilidades temáticas no ensino das artes. Assim, além 

de considerações específicas sobre os conteúdos de cada linguagem, bem 

como informações relativas à história, teoria e crítica das manifestações 

artísticas, é possível identificar a importância de nós arte/educadores focarmos 

certos assuntos, às vezes polêmicos, como as relações de poder, gênero, raça 

e sexualidade. Antes de qualquer coisa, é preciso afirmar a importância de 

possibilitar que o outro seja diferente de nós mesmos, de nossas expectativas, 

de nossa vontade. Este tipo de atitude de nossa parte promove uma 

disponibilidade ao conhecimento do ainda imprevisto, do inusitado, do 

impensado. 

Segundo Edmilson de Castro (s/d) 
 

a escola que conhecemos é herdeira, em sua estrutura e princípios, 
de valores e conceitos oriundos da modernidade européia cujo ideário 
básico circunscreve-se no universo racionalizador, supostamente 
capaz de dar lógica e sentido a todas as ações humanas, no plano 
das instituições, da vida privada e afetiva. Essa visão, entretanto, 
revelou-se insuficiente às necessidades do nosso tempo. A escola  
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contemporânea vive uma crise de identidade, afetada que está pelo 
rompimento dos paradigmas modernos que a instituíram e busca com 
sofreguidão, compreender e controlar as mudanças que a atingem, 
na tentativa de criar uma nova identidade.  

 
 

Em nossas falas de educador observamos o enraizamento de várias 

concepções pedagógicas construídas socialmente ao longo do tempo. Diante 

das novas exigências sociais trazidas pela contemporaneidade, faz-se 

necessário distanciarmos essas concepções de nossa prática em sala de aula, 

assumindo o compromisso com uma identidade mais fluida como educadores, 

mais crítica em relação a soluções e métodos consagrados e decididamente 

ousados na busca de respostas que não estão dadas  

Necessitamos conhecer as tendências que influenciaram  o ensino  e  a 

aprendizagem da arte ao longo da história, para poder entender a situação da 

arte-educação no contexto atual e refletir sobre sua atuação pedagógica com o 

objetivo de aperfeiçoá-la. 

Dominar os conhecimentos históricos relacionados à arte-educação é de 

fundamental importância para uma ação transformadora no ensino e na 

aprendizagem da arte. A busca de pressupostos contemporâneos para tratar 

das questões do ensino-aprendizagem “vem sendo uma das principais 

preocupações dos arte-educadores nas duas últimas décadas e ao analisar as 

tendências pedagógicas que influenciaram e continuam influenciando o ensino-

aprendizagem da arte teremos condições de escolher qual a prática educativa 

mais adequada como caminho a seguir” (Schramm, s/d). 

A escola deveria trabalhar na formação de cidadãos críticos e 

transformadores da sua própria realidade, cabendo ao educador ser um dos 

mediadores desse processo, levando os educandos a perceberem que podem 

reverter a situação na qual vivem, conscientizando-o que devem ser sujeitos 

atuantes na construção de uma sociedade melhor, por meio da reflexão, a fim 

de diagnosticar situações do seu cotidiano e interferir nelas. 

Nosso fazer pedagógico baseia-se num modelo de ensino de arte 

centrado na construção da competência de “leitores de imagens” e também na 

proposta metodológica triangular defendida por Ana Mae Barbosa. Ora, por um 

lado “uma das funções centrais do ensino da arte na escola deveria ser esta: a  
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de construir leitores sensíveis e competentes para continuar se elaborando, 

adquirindo autonomia e domínio do processo, fazendo aflorar desse modo, ao 

toque do próprio olhar, uma sensibilidade de Ser-Estar-Viver no mundo” 

(Buoro, 2002). Por outro lado a preocupação em torno do conhecer, do apreciar 

e do fazer arte resultou na proposta triangular de Ana Mae Barbosa. Segundo 

Leão (2003, p.56) a proposta triangular propõe: 

 
Conhecer arte (história da arte) possibilita o entendimento de que arte 
se dá num contexto, tempo e espaço onde se situam as obras de 
arte. Apreciar arte (análise da obra de arte) desenvolve a habilidade 
de ver e descobrir as qualidades da obra de arte e do mundo visual 
que cerca o apreciador. A partir da apreciação, educa-se o senso 
estético e o aluno pode julgar com objetividade a qualidade das 
imagens. Fazer arte (fazer artístico) desenvolve a criação de imagens 
expressivas. Os alunos conscientizam-se das suas capacidades de 
elaborar imagens, experimentando os recursos da linguagem, as 
técnicas existentes e a invenção de outras formas de trabalhar a sua 
expressão criadora. 

 

As referências usadas emergem como a bagagem de toda uma vida canalizada 

para o processo de ensino-aprendizagem criativo. É como estar sentado em 

meio a uma colcha de retalhos que a cada página construída vai revelando-se. 

O ensino de arte, muitas vezes, distanciado de nossa compreensão, torna-se 

de repente portador de sentido porque tão próximo, porque atravessado de 

referências cotidianas e teóricas. A arte já não é inexplicável, ela se faz 

cotidiano. Entre fragmentos e uma pulsão irrefreável de criar vivências que nos 

abrem todos os olhos e aguçam todos os sentidos, renovando saberes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA 1:  EDUCAÇÃO 
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1.1. Teorias e tendências pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Segundo Edmilson de Castro a escola que conhecemos é herdeira, 

em sua estrutura e princípios, de valores e conceitos oriundos da modernidade 

européia cujo ideário básico circunscreve-se no universo racionalizador, 

supostamente capaz de dar lógica e sentido a todas as ações humanas, no 

palco das instituições, da vida privada e afetiva. Essa visão, entretanto, 

revelou-se insuficiente às necessidades do nosso tempo. A escola 

contemporânea vive uma crise de identidade, afetada que está pelo 

rompimento dos paradigmas modernos que a instituíram e busca, com 

sofreguidão, compreender e controlar as mudanças que a atingem, na tentativa 

de criar uma nova identidade. 

        Em nossas falas observamos várias concepções construídas 

socialmente ao longo do tempo. Impossível desassociá-las de nossa prática 

pedagógica, mas possível de mudanças quando assumimos uma postura de 

maior identidade com a docência. 

        O professor necessita conhecer as tendências que influenciaram o 

ensino e a aprendizagem da arte ao longo da história, para poder entender a 

situação da arte-educação no contexto atual e refletir sobre sua atuação 

pedagógica com o objetivo de otimizá-la. 
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        Dominar os conhecimentos históricos relacionados com a arte-

educação é de fundamental importância como subsídio para uma ação 

transformadora no ensino e na aprendizagem da arte na atualidade. 

        A busca de pressupostos contemporâneos para tratar das questões 

do ensino-aprendizagem, nas instituições de ensino formal vem sendo uma das 

principais preocupações dos arte-educadores nas duas últimas décadas e ao 

analisar as tendências pedagógicas que influenciaram e continuam 

influenciando o ensino-aprendizagem da arte teremos condições de escolher 

qual a prática educativa mais adequada como caminho a seguir. 

        Atualmente percebemos nas escolas a influência persistente das 

tendências tradicionais – escola nova e tecnicista – permeando as ações dos 

professores. Tantas décadas se passaram e elas continuam fortes em muitos 

estabelecimentos de ensino, norteando a prática de grande parte dos 

professores. 

        Em um artigo publicado em 1981, Saviani descreveu: os 

professores têm na cabeça o movimento e os princípios da escola nova. A 

realidade, porém, não oferece aos professores condições para instaurar a 

escola nova porque a realidade em que atuam é tradicional... A essa 

contradição se acrescenta uma outra... O professor se vê pressionado pela 

pedagogia oficial que prega a racionalidade e a produtividade do sistema e do 

seu trabalho, isto é, ênfase nos meios (tecnicista). 

        A Pedagogia Questionadora têm sido um bom caminho para 

potencializar a curiosidade e a formulação de significados na escola. Contudo, 

mesmo esta Pedagogia tem sido banalizada não atingindo as plenas 

possibilidades e os múltiplos significados da arte. A escola deve trabalhar na 

formação de cidadãos críticos e transformadores da sua própria realidade. 

Cabe ao professor ser um dos mediadores desse processo, levando os 

educandos a perceberem que podem reverter a situação na qual vivem, 

conscientizando-os que devem ser sujeitos atuantes na construção de uma  
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sociedade melhor, por meio da reflexão, a fim de diagnosticar situações do seu 

cotidiano e interceder sobre elas. 

A Pedagogia Libertária é uma proposta formulada a partir de 

contribuições teóricas e práticas de diferentes pensadores1 e, talvez, por isso 

mesmo, apresenta divergências entre seus propositores. Agora, apesar destas 

divergências, a Pedagogia Libertária promove propostas práticas sobre uma 

educação antiautoritária para possibilitar a transformação da sociedade a partir 

de uma educação integral (GALLO, 1995; PRÉPOSIET, 2007). E o que seria a 

educação integral? Ela propõe que o aprendizado deve abarcar todos os 

aspectos do ser humano, o trabalho intelectual não deve ser separado da 

prática manual e a experiência emotiva e corporal não deve ser ignorada. 

Em tantas palavras, é preciso incentivar atividades que promovam a 

integração dos sentidos e da cognição, como por exemplo, a produção de 

manifestações artísticas simultânea à reflexão sobre a subjetividade corporal 

no momento criativo. A partir destes temas da Pedagogia Libertária, podemos 

identificar quatro princípios presentes nestas propostas: liberdade, 

solidariedade, autonomia e criatividade. 
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1.2. Didática do ensino superior 

 

 

 

A educação não se dá no vazio: parte dinâmica do processo social é 

preciso levar em conta o seu contexto de atuação e a melhor maneira de incluí-

lo e problematizá-lo na prática pedagógica. 

Se é tarefa da Pedagogia relacionar a educação aos demais aspectos e 

setores da sociedade – como os econômicos, políticos, psicológicos etc. – cabe 

a disciplina conhecida como Didática fornecer o instrumental teórico e prático 

para que esses saberes se reflitam na prática do educador. 

A Didática é, portanto, um dos ramos da Pedagogia; como nos explica 

Libâneo (1994): “Sendo a Didática uma disciplina que estuda os objetivos, os 

conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino tendo em vista 

processos educacionais (...) ela se fundamenta na Pedagogia”. 

Na disciplina “Didática do Ensino Superior”, aprendi, contudo, que a 

Didática participa ainda de um projeto mais amplo – a tradução de um projeto 

filosófico e político que se direciona, no exercício educacional, para o 

desenvolvimento das potencialidades do povo em geral. 

Foi-me bastante esclarecedor saber que a Didática como um todo – 

alinhando-se às fileiras de outros campos do saber – vive hoje uma situação de  
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pluralidade de paradigmas. Tal fato não deve ser confundido com uma possível 

confusão dos objetivos e fins da disciplina, mas como a sua elasticidade 

enquanto um “continente” onde cabem “conteúdos” diversos; ou seja, 

diferentes concepções sociológicas, filosóficas, psicológicas etc. 

Seu núcleo é, porém, invariável: o Ensino; e sua conseqüente 

justificação última: a Aprendizagem. 

A ânsia não deve ainda centralizar suas preocupações em selecionar e 

classificar tendências, mas se abrir à experimentação e à inovação 

incessantes; correndo riscos, aprendendo com os erros e incorporando o saber 

do aluno como peça fundamental do processo de ensino e aprendizagem. 

Como finalidade última de todo esse processo, está a autonomia dos 

educandos – autonomia que deve ser entendida como capacidade de lidar 

racionalmente com os desafios que a realidade coloca e adquirir equilíbrio nas 

relações afetivas e nas emoções experimentadas. 

Nesta disciplina pude também aprimorar meus conhecimentos através 

do acesso as idéias de educadores diversos e do respondimento de 

questionários como o que tratava da “Pedagogia da Negociação”, fruto das 

reflexões de Paulo Freire. 

Meu posicionamento em relação à minha prática como educador foram 

sumamente ampliados com a presente disciplina – fornecendo-me 

instrumentos teóricos e práticos e me ensinando que o desafio de todo 

professor, é conferir ao aluno a autonomia necessária para “aprender a 

aprender”, se situar criticamente no mundo, em prol de seu desenvolvimento e 

do desenvolvimento de sua comunidade. 

Segundo Fusari “o compromisso com um projeto educativo que vise 

reformulações qualitativas precisa do desenvolvimento, em profundidade, de 

saberes necessários para um competente trabalho pedagógico. No caso do 

professor de Arte, a sua prática-teoria artística e estética deve estar conectada 

a uma concepção de arte, assim como a consistentes propostas pedagógicas.  
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Em síntese, ele precisa saber arte e saber ser professor de arte” Quando o 

professor se apropria desses saberes e fazeres torna-se possível estimular a 

imaginação, despertar a sensibilidade, ampliar horizontes nos educandos. O 

foco da profissão do professor seria o de estimular o olhar criativo em uma 

ambiência de troca de experiências e de “uma consciência estética socialmente 

organizada, com os seus juízos e suas sanções” (Pareyson). 

O professor deve ser um profissional da educação que elabora com 

criatividade, conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. Nessa era da 

tecnologia, os professores devem ser encarados e considerados como 

parceiros/autores na transformação da qualidade social da escola, 

compreendendo os contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais 

que fazem parte e interferem na sua atividade docente. Cabe então aos 

professores a tarefa de apontar caminhos institucionais (coletivamente) para 

enfrentamento das novas demandas do mundo contemporâneo, com 

competência do conhecimento, com profissionalismo ético e consciência 

política. Só assim, estaremos aptos a oferecer oportunidades educacionais aos 

nossos alunos para construir e reconstruir saberes à luz do pensamento 

reflexivo e crítico entre as transformações sociais e a formação humana, 

usando para isso a compreensão e a proposição do real. 
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1.3. Metodologia da Pesquisa Educacional 

 

 

 

Disciplina que forneceu as bases teóricas e práticas – além do 

conhecimento metodológico necessário – para a elaboração do presente 

Portfólio. 

Estabeleceu novamente uma divisão entre os tipos de 

conhecimentos e suas formas de atuação, além de definir a própria natureza do 

conhecimento. 

O ato de conhecer foi definido como a aquisição racional de 

conceitos sobre um dado fenômeno ou objeto, por meio da experiência 

cotidiana e/ou do cultivo intelectual – e do ser humano como animal capaz de 

sistematizar e divulgar esses mesmos conceitos, através da linguagem verbal e 

de outros signos.  

O foco central desta disciplina foi, contudo, o conhecimento 

científico, com ênfase na pesquisa e divulgação de dados. 

Por fim, nos foi delegada a tarefa de produzir a parte inicial do 

presente Portfólio, colocando-o como instrumento que nos permitiria avaliar o 

aprendizado em nossa pós-graduação.  

A disciplina não se fecha em parâmetros científicos, deu-nos uma visão 

mais ampla do que seja compreender as várias abordagens metodológicas,  
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levando-nos a uma contextualização histórica do meio acadêmico com as 

vivências cotidianas. 

Costuma-se pensar a educação do ponto de vista da relação entre a 

ciência e a técnica ou, às vezes, do ponto de vista da relação entre teoria e 

prática. Se o par ciência/técnica remete a uma perspectiva positivista e 

retificadora, o par teoria/prática remete, sobretudo a uma perspectiva política e 

crítica. De fato, somente nesta última perspectiva tem sentido a palavra 

"reflexão" e expressões como "reflexão crítica", "reflexão sobre a prática ou na 

prática", "reflexão emancipadora", etc. Se na primeira alternativa as pessoas 

que trabalham em educação são concebidas como sujeitos técnicos que 

aplicam com maior ou menor eficácia as diversas tecnologias pedagógicas 

produzidas pelos cientistas, pelos técnicos e pelos especialistas, na segunda 

alternativa estas mesmas pessoas aparecem como sujeitos críticos que, 

armados de distintas estratégias reflexivas, se comprometem, com maior ou 

menor êxito, com práticas educativas concebidas na maioria das vezes sob 

uma perspectiva política. Tudo isso é suficientemente conhecido, posto que 

nas últimas décadas o campo pedagógico tem estado separado entre os 

chamados técnicos e os chamados críticos, entre os partidários da educação 

como ciência aplicada e os partidários da educação como praxis política.  

Segundo Larossa (2001): 

      Nomear o que fazemos, em educação ou em qualquer outro 
lugar, como técnica aplicada, como praxis reflexiva ou como 
experiência dotada de sentido não é somente uma questão 
terminológica. As palavras com que nomeamos o que somos, o que 
fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são 
mais do que simplesmente palavras. E, por isso, as lutas pelas 
palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela 
imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de 
outras palavras, são lutas em que se jogo algo mais do que 
simplesmente palavras, algo mais que somente palavras.  

Construir o portfólio é antes de tudo assumir uma postura política diante 

de outras pessoas que atuam na arte-educação, é assumir criticamente o papel 

de arte-educador, com todas as suas dúvidas e procuras pelo conhecimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA 2:  ARTE-EDUCAÇÃO 
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2.1. Música e Arte-Educação 

 

 

 

Sem dúvida uma das disciplinas mais prazerosas, esta de “Música e 

Arte-Educação” – por seu caráter ao mesmo tempo formativo e lúdico. 

A primeira lição que aprendi, confirmando o que a intuição e a vivência já 

sabiam, é que a música “é uma linguagem universal, que ultrapassa as 

barreiras do tempo e do espaço”. 

A presença da música, contudo, não é unívoca: é utilizada de forma 

diferente pelos diferentes grupos em diferentes situações, indo do uso religioso 

de diversas tribos indígenas ao uso simplesmente recreativo do dia-a-dia. 

Vinculada tão fortemente a grupos e contextos, a música naturalmente é 

um poderoso veículo de comunicação entre as pessoas e as culturas de um 

mesmo período e criando pontes comunicacionais mesmo entre momentos 

históricos bastante distantes no tempo. 

Entre os temas que mais me despertaram interesse nessa disciplina, 

podem ser citados os seguintes: 

 a música e o desenvolvimento cognitivo da criança – explicação 

dos efeitos de desenvolvimento cognitivo que a música pode 

proporcionar entre as crianças, nos campos do raciocínio lógico, 

da memória e do raciocínio abstrato; 
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 a música e o desenvolvimento afetivo – demonstração dos efeitos 

positivos da música no sentido do equilíbrio das emoções, num 

campo de pesquisa que vai cada vez mais da sabedoria popular 

rumo ao reconhecimento científico; 

 a música e o desenvolvimento social da criança – onde a música 

e colocada como estímulo para o amadurecimento social da 

criança, como, por exemplo, nas cantigas de roda, que tratam de 

situações que a criança vai encontrara futuramente em suas vida, 

como a perda, a dúvida etc. 

O caráter social, como já foi aqui indicado, é o mais rico de 

conseqüências para o uso da música na educação. 

Para mim, foi extremamente positivo tomar conhecimento das práticas 

musicais que podem ser desenvolvidas na escola, como a análise de músicas 

tiradas do contexto de vida dos educando, para fins analíticos e críticos ou a 

reflexão crítica dos usos que a própria escola faz da música, nas suas “datas 

comemorativas”, momentos de recreação etc.  

Ficou mais do que claro que a música pode e deve ser usada como 

instrumento de ensino, na arte-educação e também em outras disciplinas – a 

literatura, a filosofia etc. – no desenvolvimento emocional e intelectual dos 

educandos e no enriquecimento da pratica do professor.  
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2.2. Arte Cênica e Educação 

 

 

 

Ao abordar a linguagem cênica lembrei-me de uma fala do Procópio 

Ferreira “Para mim a vida é a miniatura do teatro. Ele a aumenta, a embeleza, 

a sublima. A vida cria o conflito, o teatro o resolve; e nessa solução, a vida tem 

aumentado seu patrimônio moral. A vida está cheia de Ciranos, Hamlets e 

Otelos, mas só depois da Arte os haver mostrado é que o mundo começou a 

reparar neles”. 

Iniciávamos com aquecimento, nos preparávamos  para os movimentos 

que viriam, para não estressarmos o que já é tão estressado, porque não 

cuidamos dele, nosso corpo. Caminhávamos, brincando com andar de costas, 

congelar, imaginar água no deserto, sentindo e refletindo. Percebendo o 

sistema de jogos criados por Spolin, sendo orientados com as instruções que a 

professora ia dando. Depois avaliávamos coletivamente os resultados 

observados.  

Em sala de aula investigo a dimensão improvisacional do fenômeno 

teatral fazendo alguns exercícios de uso da voz, além do uso expressivo da 

voz, também trabalho o exercício da argumentação e da criação de diálogos. 

Como todas as outras  linguagens artísticas, esta também é área de 

conhecimento e, portanto, o ensinar/aprender teatro na sala de aula deve 
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garantir aos alunos momentos de produção cênica, de estudo da dramaturgia e 

de apreciação estética da obra teatral.   

  Como nenhuma outra modalidade artística, o teatro dá vida ao “outro”. 

Um ”outro” que pode ser cada um dos habitantes deste ou de outros planetas... 

E porque seres humanos têm trajetórias singulares e gostam de contar e ouvir 

histórias, o maior objetivo ao se mergulhar no universo das Artes Cênicas em 

sala de aula seria o brincar, e brincar de ser um “outro”.  

Discutimos ainda o texto da Fanny Abramovich e estudamos várias 

hipóteses de como não trabalhar o teatro na escola e outras que podem se 

mesclar. Fazer teatro na escola, além de ser um aprendizado coletivo, 

representa uma aventura desafiante e fascinante. Afinal, praticar a Arte da 

Representação é exercitar-se no outro. Agregando professores e alunos, a 

partir de um projeto amparado em uma necessidade comum, a aventura teatral 

deve ser desenvolvida em algumas etapas distintas ou processos de trabalho, 

que se articulam e se completam.  

Qualquer pessoa pode reconhecer o quanto do conhecimento, das 

leituras de mundo, das impressões e expressões da humanidade está 

registrado pela arte, representado pela arte, concretizado numa obra de arte, 

mobilizado no fazer artístico. Cada linguagem artística que conhecemos 

possibilita-nos um novo olhar e uma nova vivência de mundo. Foi divertido 

brincar, mas em sala de aula nosso procedimento é outro, outro olhar nos é 

exigido. “É importante termos certeza de que toda a potencialidade do ensino 

de Arte só se tornará real se o professor de Arte acreditar na sua atuação como 

agente transformador dos/com seus alunos e conseqüentemente da sociedade 

em que vivem sendo esse é um dos focos essenciais do exercício da sua 

profissão. 

O Teatro proporciona ao educando, além do conhecimento específico 

desta linguagem, um verdadeiro trabalho em grupo e, portanto, melhor 

capacidade de socialização, de entender o outro, de compartilhar idéias, tempo 

e espaço, de dialogar, argumentar, negociar, tolerar, respeitar, observar regras, 

solidarizar-se, comprometer-se, conviver com semelhanças e diferenças.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA 3: CULTURA POPULAR 
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3.1 .  Pluralismo cultural 

 

 

 

Acredito que uma definição interessante para Pluralismo seja “a 

igualdade na diferença”. 

O contrário do pluralismo seria o Racismo, onde a diferença gera 

situações de desigualdade. 

Garantido pela Constituição Brasileira de 1988 e por diversos outros 

importantes documentos ao redor do mundo, o pluralismo tem sido, do início 

das civilizações humanas até os nossos dias, sistematicamente negado. 

Na disciplina “Pluralismo Cultural” tive um novo contato com a defesa do 

Brasil como um país que “não apresenta unidade cultural”, sendo formado – 

como reiteradamente nos é lembrado – pelas etnias indígenas, portuguesas e 

africanas; a elas somando-se contribuição cultural de uma gama de imigrantes 

das mais diversas nacionalidades. 

A escola, como se poderia esperar, reflete essa pluralidade étnica e 

cultural. 

Através das aulas, entrei em contato com as diferentes 

conceituações de cultura – desde o mais básico, que a caracteriza como “tudo 

aquilo que não é natureza”; passando pelo conceito filosófico que diz que 

cultura é “a forma própria e específica da existência humana no mundo”; 

chegando até os conceitos humanista, etnológico e antropológico-cultural de 
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 cultura, que defendem esta como “proposta de aperfeiçoamento pleno da 

pessoa”, “o modo de viver típico de determinado grupo humano” e “sistema 

simbólico de um grupo humano” respectivamente. 

Voltando-se em seguida para a cultura especificamente brasileira, 

pude aprofundar minhas reflexões a respeito de temas como “nacionalidade e 

cultura”, “enraizamento”, “cultura e poder”, “cultura e desenvolvimento”, “cultura 

e democracia” e “política cultural”. 

Por fim, pude tecer – junto com meus colegas – importantes 

discussões acerca da “democracia racial” no Brasil. Tal democracia já foi 

formalmente alcançada (na já citada Carta Magna, no Código Penal Brasileiro, 

na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional etc.); sua conversão em 

realidade, porém, é um processo inacabado e que exige o envolvimento 

contínuo dos setores esclarecidos e bem-intencionados de nossa sociedade. 

Como defendem os próprios PCNs, é papel da escola “ensinar a 

produção histórica e social da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a 

liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com 

base em intenções próprias.” Acredito que é papel da escola oferecer uma 

educação culturalmente dialogal que prepara o estudante para se tornar um 

membro ativo e um cidadão participante na sociedade, pois a educação se 

torna mais reflexiva à medida que os alunos se tornam conscientes de seu 

papel como intérpretes culturais. 

A educação precisa estar a serviço da multiculturalidade que coincide 

com a construção da identidade, da autonomia e da liberdade. Não há 

liberdade sem possibilidade de escolhas, e a isso pressupõe-se referências, 

um repertório que só pode ser garantido se houver acesso a um conhecimento 

articulado e amplo, articulando a diversidade, enquanto variável constante na 

construção e realização do currículo, sem ignorar saberes e atitudes, tendo 

como base o princípio da igualdade de oportunidades educativas, como uma 

das condições para o educando acessar o conhecimento necessário ao 

exercício da cidadania em dimensão universal. 



30 

Pessoas são fundamentais no processo e preparar educandos e educadores 

para assumirem um papel de protagonistas de sua própria história e em 

relação com o outro é papel da educação contemporânea e ao mesmo tempo 

seu maior desafio. Essa tarefa, que é complexa, necessita de uma preparação 

bastante profunda e constante para poder ser bem sucedida, são passos para 

tornar a escola efetivamente contemporânea. Uma escola que vise à 

construção de um cidadão mais comprometido com ele mesmo e com seu 

entorno. Comprometido com as questões cotidianas e prementes do mundo 

universalizado.  

Em espaços formais de ensino, onde a rotina promove um convívio 

diário entre as mesmas pessoas, a sala de aula precisa ser transformada em 

um espaço que respeite a individualidade dos educandos, suas escolhas e 

processos de desenvolvimento de modo que não se deixem levar pela 

ansiedade e pelo medo. Nestes termos, para que a autonomia individual 

consiga se estabelecer devemos valorizar relações solidárias e de ajuda 

mútua. 

Ao educador e à educação cumpre o papel de promover o encontro do 

sujeito com o Outro, consigo mesmo e com sua própria história. Encontro 

interativo e instigador, que reconhece nas diversas e distintas linguagens o 

caminho de expressão dos sentidos e sentimentos referentes e inerentes aos 

contextos que o envolve. A arte é uma linguagem que se expressa pela 

‘experiência’. Sendo assim, o que faz a arte, enquanto linguagem, distanciar 

por vezes, de sua forma latente no espaço da escola, traduzindo-se apenas em 

informações e produções vazias de sentido, preenchimento de tempos e 

espaços inúteis de significação para educandos, educadores, pais, sociedade e 

outros? O que a arte proporciona é uma contribuição ampla ao 

desenvolvimento e às experiências humanas. 

A arte enquanto linguagem, através do seu ensino, mediada pela escola 

e pelo professor, detém um potencial transformador quando toca, mobiliza e se 

torna experiência. O educador é um mediador, um instigador, um provocador, 

numa relação de intersubjetividade, plena de sensações, emoções, 

transformações.  
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3.2  Arte e Cultura Popular 

 

 

 

“Complexos culturais espontâneos” é uma definição ao mesmo 

tempo precisa e poética da chamada Cultura Popular: desfaz o preconceito que 

a Cultura Popular é um fenômeno “simples” e simultaneamente deixa claro que 

essa complexidade não brota de processos artificiais, mas do coração e do 

engenho natural do povo. 

“Complexos culturais espontâneos” é justamente a definição do 

objeto da disciplina “Arte e Cultura Popular” na ementa que encontrei na 

apostila. 

Em tópicos como “Arte popular, criação e tradição” confirmei minhas 

expectativas de que a Arte Popular brasileira não apenas mantém sua vida e 

riqueza, como pode ser facilmente encontrada nos mais diversos lugares onde 

a urbanidade não sacrificou a formas de produção artesanais. 
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A Arte Popular em muitas ocasiões rompe as barreiras do 

isolamento e do descaso das classes mais privilegiadas e ganha os museus, 

galerias ou outros espaços de exibição da chamada “arte erudita”. 

Essa troca de seu espaço original por outro em que freqüenta mais 

ocasionalmente não lhe acrescenta ou diminui o valor por colocá-la a 

disposição de um público mais “refinado” – apenas mostra sua força enquanto 

manifestação estética e cultural apta a ocupar as sensibilidades de origens 

sociais as mais diversas.    

Tamanha força expressiva, é claro, numa sociedade pautada pelo 

consumo como a nossa, faz com que a Arte popular muitas vezes seja tratada 

como meros produtos “típicos ou regionais” para turistas, o que é uma maneira 

bastante empobrecedora de concebê-la. 

Outro tópico de grande relevância para a minha formação individual 

como educador foram os que trataram da diferença entre “o artífice e o artista”, 

uma dicotomia em última análise falsa, uma vez que todo artista é também um 

artífice e o artesanato não dispensa atributos estéticos para suas produções. 

A turma que cursou a disciplina pode conhecer também, por meio de 

textos ou aulas de campo, artistas populares e suas produções, tanto a feita no 

Ceará quanto a de outras regiões do Brasil. 

Sem dúvida uma disciplina esclareceu muitas dúvidas acerca de 

“Cultura popular, circuito de difusão e mercado”, “Cultura e a invenção do 

popular no Brasil”, além de fornecer importantes subsídios para a utilização do 

conhecimento folclórico em sala de aula. 
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4 Considerações Finais 

 

 

Este curso proporcionou ao aluno-professor atividades extras que tinham 

o intuito de constructo. Construir um olhar diferente ao que estava acostumado, 

por falta de, não oportunidades, mas de permitir-se experiências estéticas e 

artísticas. Read (2001) ao propor a educação pela arte nos revela o tipo ideal 

de professor, o artista que “[...] em sua atividade criativa, lúdica ou profissional 

(...) está fazendo mais do que expressar-se: está manifestando a forma que 

nossa vida comum deveria assumir em seu desenrolar.”  

Ver é entrar em um universo de seres que se mostram, e eles 

não se mostrariam se não pudessem estar escondidos uns atrás dos 

outros ou atrás de mim. Em outros termos: olhar um objeto é vir 

habitá-lo e dali apreender todas as coisas segundo a face que elas 

voltam para ele. Mas, na medida em que também as vejo, elas 

permanecem moradas abertas ao meu olhar e situado virtualmente 

nelas, percebo sob diferentes ângulos o objeto central de minha visão 

atual. Assim, cada objeto é o espelho de todos os outros.  

MerleauPonty (2006) 

Sabemos da difícil tarefa de propor essa construção, principalmente se 

estabelecermos um diálogo entre os paradigmas e as práticas metodológicas 

existentes, mas o professor de arte  precisa sentir paixão em sua ação docente  



34 

artística e, continuar buscando formação, pois a obra nunca está terminada. 

Fazemo-la aos poucos, no tempo vivido. Na relação com o outro, pelo outro e 

para o outro: o nosso mais próximo. 

O papel didático do professor para ser consistente precisaria ainda 

promover o diálogo entre os alunos e os conhecimentos, independentemente 

do recurso utilizado na sua aquisição. Na atualidade o dinamismo no 

surgimento e na evolução de novas tecnologias exige mais habilidades de 

qualquer profissional. Para que o docente tenha competência para transferir, 

entregar e repassar estas habilidades, ele precisa se atualizar nos seus 

conteúdos e passar por constantes formações.  

Além de melhorar e ampliar seus conteúdos o docente dentro deste 

contexto de avanço tecnológico, deve também avançar nos seus métodos 

didáticos, abrindo caminhada no sentido do humano e não apenas do 

instrucional, ou seja, no de trabalhar só competências. Neste sentido é 

importante também saber transferir uma educação mais aberta que estimule à 

criatividade, a intuição, a imaginação, a aprender a pensar, e reforce, além 

dessas habilidades, a necessidade de se ter a ética profissional. O professor é 

ainda o principal instrumento para todo o processo de mudança na 

aprendizagem. Será preciso, que além da capacidade técnico científico, ele 

adquira uma capacitação pedagógica para o melhor desenvolvimento das 

habilidades e capacidade dos estudantes.  O ensino objetive a aprendizagem 

através do envolvimento integral do aluno: o racional e o emocional; a análise 

lógica e a intuitiva; a ação; a interação; a exploração de possibilidades; o 

assumir de responsabilidades; o criar e o refletir. É utilizar-se a pessoa do 

aluno e do professor para conversas orientadas, parcerias na discussão dos 

problemas práticos já existentes e na descoberta de soluções dos problemas 

novos propostos. 
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