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 1. INTRODUÇÃO 

Uma das necessidades do homem é a de se expressar. Suas idéias, sua 

forma de ver o mundo, suas emoções, tudo isso pode ser comunicado através da 

arte. Seja na pintura, escultura, música, arquitetura, artesanato, teatro, cinema, etc. 

Alguns dos meios artísticos, passando a contar com o auxilio de meios tecnológicos. 

 

Mesmo banalizada pelos ideais comerciais, a arte foi e sempre será o meio de 

expressão de um povo, de seus costumes, os utensílios, utilizados no dia-a-dia, etc. 

E ela varia de região para região, de povo para povo e em muitos casos, de pessoa 

para pessoa. 

 

A arte é tão antiga quanto à estadia do homem no planeta. As primeiras 

expressões artísticas se manifestaram nas pinturas das cavernas, onde o homem 

morava; nos utensílios utilizados para a casa ou outras finalidades. A arte 

acompanhou a evolução do homem, evoluindo também. E nesse longo processo, 

assim como foram se dividindo os povos, mudando para outras localidades, a arte 

acompanhou, se adaptando as necessidades da região. 

 

A arte é fundamental no mundo atual, pois é através dela que um povo 

apresenta suas características, sua cultura. E é por isso, por ser tão diversificada 

que é fascinante.                                                                                 
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2. DISCIPLINA: ARTES CÊNICAS E EDUCAÇÃO 

 

 

 

“ O amor é o conceito diverso, repleto de contrastes, antíteses, paradoxos e 

peculiaridades que o tornam tão singular quanto complexo. Amor transcende 

qualquer ciências. Ele nasce, cresce e se multiplica, ocupando espaços maiores ou 

menores, mas sempre edificados com o que há de mais nobre no espírito e no 

coração do ser humano.” 

 

Chalita 
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DISCIPLINA: ARTES CÊNICAS E EDUCAÇÃO 

 

Teatro de Educação 

 

 Teatro na escola julga ser mais importante do que qualquer “pronta” ou 

“definitiva”. 

 

 A teatralidade encontra-se presente em todas as esferas da vida social. 

 

 A teatralidade deve ser pensada, como uma modalidade muito singular da 

comunicação corporal. 

 

 Comunicar pressupõe intencionalidade por parte de quem comunica. 

 

 “Emissor” com “receptor” encontram-se enripados em um processo dialético. 

 

 Nesta disciplina me fez voltar ao passado, pois na minha infância já me 

encontrava, de alguma forma com o teatro de bonecos. Assistindo as peças satíricas 

dos mamulengos, na pequena cidade do interior onde minha mãe nasceu. Talvez 

tenha sido observando algum grupo de teatro de rua, quem sabe, se entende como 

a de “Vila Sésamo” ou “Mupetos” nas tardes de TV e pipoca, ou ainda, quando 

levado pelos meus pais ou pela escola, mergulhei pela primeira vez no mundo 

magnífico da sala de espetáculos, vi a cortina se descerrar, a sala escurecer e, 

tomados de algum temor, e de muito encantamento, vi, aquelas criaturinha mágicas 

tomarem vida nas mãos de atores bonequeiros. 

 

 Indistintamente, os bonecos se tornaram para mim, quando criança, uma 

fonte da imaginação, aventura e prazer, E ainda lembrando essa maravilhosa 

sensação muito de nós, educadores também gostariam de utilizar os fantoches na 

nossa prática pedagógica. 

 

 Certamente esse deseja é louvável, e pode trazer ótimos resultados. Afinal, 

os fantoches fazem sucesso desde que o homem aprendeu a comunicar-se, e 

desejou encontrar novas maneiras de contar suas histórias, seja para os adultos, 
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seja para as crianças. Conta-se que os primeiros fantoches foram na idade da pedra, 

à luz das fogueiras e abrigados nas cavernas, os homens usavam as pedras 

projetadas nas paredes para formar os semblantes de animais para contar histórias 

(quem nunca fez esta brincadeira?). 

 

 Desde então, os fantoches se espalharam por todo o mundo, tornando as 

mais formas;  teatro de sombras, marionetes, contos de fada, bonecos de luva (que 

“vestimos” nas mãos) brinquedos articulados (como Pinóquio), e tantas outras. 

 

 No Brasil, a forma mais popular é o teatro de mamulengos, aliás, palavra que 

é completa do termo “mão molenga”, certamente uma qualidade essencial dos bons 

bonequeiros que desenvolvem essa arte. 

 

 No entanto, a nossa arte popular, nos dias de hoje, muitas vezes é esquecida, 

e as crianças se acostumar mais em ver os fantoches da TV(muitas vezes, 

participando de programas que importamos) do que os nossos  mamulengos, a 

brincar com super-heróis de plástico do que fabricar seus próprios bonecos, a ver 

bonecos eletrônicos que se movimentam sozinhos, ao invés de dar vida aos 

bonecos com suas próprias mãos. As crianças brincam cada vez mais sozinhas, 

poucos exercitam a arte de contar histórias uma as outras. 

 

 Por todas estas razoes, acredito que nós educadores, podemos e devemos 

trazer os fantoches para as nossas escolas, ruas e lares, utilizando todo o potencial 

que eles carregam, em seu mundo mágico, para ajudar-nos a promover o 

desenvolvimento integral dos nossos alunos. 

 

 Não importa que nos digam que “é perda de tempo”, “o currículo é muito 

extenso”, “precisamos dar conta do conteúdo”, “as crianças precisam estar bem 

preparadas para o ano seguinte”, “os fantoches vão ajudar pouco”, “você pode 

alcançar esses mesmo objetivos, com outros trabalhos, muito mais rápidos”. Nós 

ainda acreditamos que os fantoches valem a pena, porque afinal, fazem parte do 

imaginário das crianças, eternas e carregam em si possibilidades infinitas de 

aprendizagem. 
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 Também nos lembramos, sempre, que, para muitas crianças pobres 

(cercadas pela violência e sem dinheiro para adquirirem o acesso aos espetáculos 

culturais) ou ricas (que poderiam ter acessos aos espetáculos, mais vivem cercados 

somente pelo videogame, o computador e a TV). Talvez aquele fantoche simples 

que o professor, timidamente, traz a sua sala de aula como um “convidado especial” 

para contar uma história, seja a única oportunidade que os pequeninos terão de 

descobrir a magia dos bonecos. Portanto nós, educadores, seguiremos em frente, 

porque “O espetáculo não pode parar”. 
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3. DISCIPLINA: ARTE E CULTURA POPULAR  

 

 

 

 “Brincar com crianças, não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver 

meninos sem escolas, mas triste ainda é vê-los sentados sem ar, com exercícios 

estéreis sem valor para a formação do homem”. 

Carlos Drummond de Andrade 
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ARTE E CULTURA POPULAR 

 

 

 Através de vivencias no contexto escolar, em diversas realidades, foi possível 

constatar uma certa  negligência com relação a nossa cultura popular. Com 

abordagens limitadas e muitas vezes equivocadas, podemos considerá-la 

desvalorizada. 

 

 Sua presença encontra-se restrita em festas, brincadeiras e atividades 

descontextualizadas e sem maiores estudos ou detalhamentos que deveriam ser 

considerados para permitir a ampliação de conhecimentos sobre origem, a 

necessidade, a função, fatores, que possibilitam a valorização e mesmo o resgate de 

uma identidade muitas vezes perdida ou distorcida. 

 

 Oportunizar estudos e vivências sobre a cultura em sua diversidade aos 

estudantes nas várias realidades educativas, poderia significar o desenvolvimento 

de potencialidades individuais que possam ser determinantes e significativas à 

sociedade. 

 

 A arte, através da música e das artes plásticas, por exemplo, assim como o 

tipo de economia, modos de sobrevivências, etc., são componentes que constituem 

a cultura de um povo e são todos importantes na educação e no desenvolvimento 

humano. 

 

 Ela pode oferecer oportunidades de reflexão, questionamento, conhecimento 

e entendimento quanto à riqueza da grande diversidade cultural da espécie humana. 

O desenvolvimento e a contextualização histórica dos componentes culturais através 

da arte podem ajudar a compreender as inquietações humanas, contribuindo para o 

fortalecimento do sentimento de pertencimento ao grupo e do potencial criativo. 

 

 Trabalhar com a diversidade cultural nas escolas pode significar, além da 

divulgação e manutenção das tradições, o desenvolvimento cognitivo, a imaginação, 

a reflexão crítica e criativa, um combate a massificação que tem vulgarizado e 

desvalorizado a arte e o conhecimento, prejudicando drasticamente a educação em 
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todos os níveis. 

 

 Paulo Freire (1996) destaca a importância do reconhecimento da identidade 

cultural tanto no ato de ensinar quanto no ato de aprender, como fator que contribui 

na prática educativa-crítica para o sujeito, assumir-se como ser social e histórico, 

como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos. 

(Freire, 1996, p.46). 

 

 Ainda que possamos compreender que a cultura e a influência cultural são 

fatores que independem da abordagem formal na escola e que está implícita ou 

explícita no ambiente social, pois o homem é um ser predominantemente cultural. O 

homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de um 

longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridos 

pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa 

desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. 

 

 É preciso colocar ao alcance dos estudantes materiais que lhes permitam 

exercer a criatividade e a produção do conhecimento de maneira revolucionaria. 

Temos na cultura componentes de grande potencial nesse sentido. 

 

 As músicas folclóricas, as brincadeiras e os jogos tradicionais, dizem muito 

sobre a cultura de um povo, permitem a manutenção da cultura popular e ao mesmo 

tempo podem contribuir significamente para o processo de desenvolvimento 

humano.  

 

 Sendo a arte parte integrante da cultura, sua utilização apresenta-se de forma 

relevante e com amplas possibilidades de integração, divulgação e desenvolvimento 

da cultura popular no contexto escolar em relação com os diversos conteúdos e 

disciplinas. 

 

 A compreensão de que a manifestação artística é multifacetada, não 

possuindo valores hierárquicos condicionados ao seu caráter mais erudito e popular, 

tem sido de grande importância para que se vislumbrem, para a arte-educação, 

novos caminhos mais afinados com as realidades sócio-culturais das diferentes 
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comunidades. 

 

 O folclore pode ser considerado, além de uma forma de divertimento, como 

um instrumento enriquecedor das práticas pedagógicas de construção da leitura e 

da escrita. 

 

 Visto como ações lúdicas que exigem movimentos e concentração, 

desenvolvem, dessa forma, a coordenação motora e a parte cognitiva. Quando 

brincamos, estamos treinando o nosso corpo e a nossa mente para enfrentar o 

mundo que nos espera. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras folclóricas são 

momentos na nossa vida que, se  bem aproveitados, podem contribuir para que 

sejamos adultos emocionalmente equilibrados, capazes de viver de bem com a vida. 

Assim sendo, não podemos deixar que as brincadeiras de roda, pega-pega, 

esconde-esconde, que fazem parte da nossa cultura, morram. Precisamos resgatá-

las e transmiti-las às nossas crianças.  
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4. DISCIPLINA: DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

 

 A educação sozinha não transporta a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda. 

 

Paulo Freire 
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DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

 A disciplina de didática do Ensino Superior pretende contribuir para formação 

do professor, mediante a compreensão das especificidades do trabalho docente, na 

situação institucional formativa e curricular do ensino superior. Supõe compreender o 

trabalho docente, tanto na perspectiva da construção de saberes sociais, 

pedagógicos e docentes tácitos, construídos nas diversas relações pedagógicas no 

contexto da sociedade, bem como no sentido da sua formalização, através da 

didática. 

 

 A formação de um educador como profissional na área acadêmica fica muito 

alem de sua experiência prática e seus conhecimentos fora dela. É preciso de 

conhecimentos que criem uma interface entre o empirismo e a arte de como ensinar 

de forma cientifica. Neste contexto, a titularidade de um docente com vasta 

experiência não-acadêmica e com formação pedagógica e didática, tendo como 

pilares a arte e ciências da educação e do ensino, é de essencial importância para 

que a educação chegue aos educandos de forma correta e assimilativa. A didática 

do ensino é uma extraordinária técnica para o ensinamento dos educandos, pois 

mostra que saber ensinar não é somente ter experiências fora da sala de aula. 

Precisa saber como lidar com os alunos de forma cientifica, apresentando as 

técnicas corretas para o ensino-aprendizado correto. Ao explicar como a Didática do 

Ensino Superior pode ser eficaz na formação do educando, será apresentado seu 

conceito histórico e o reconhecimento pela importância do ensino ou da 

aprendizagem. Também, serão contrastadas as diferentes abordagens a cerca do 

processo de aprendizagem e os princípios da Pedagogia e da Andragogia, bem 

como os fatores  que contribuem para eficácia da aprendizagem. 

 

 As relações entre o corpo docente e descente no âmbito de ensino-

aprendizagem nas escolas de Ensino Superior do Brasil vem se aperfeiçoando de 

acordo às exigências dos novos tempos. O aprendizado está tomando novas 

dimensões no que diz respeito à ciência  da educação (Pedagogia) e arte de ensinar 

(Didática). A profissão de professor não pode ser considerada como um mero hobby, 

entendimento que tem ser erradicado pelas universidades. Dessa forma, os 

profissionais de outras áreas, principalmente os bacharéis, cogitam que ensinar é 
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simplesmente “passar” para outras pessoas o que foi absorvido no campo empírico. 

 

 Há muito tempo prevaleceu no âmbito do Ensino Superior a crença de que, 

para tornar um bom professor, bastaria ter boa comunicação e arraigados 

conhecimentos relacionados à matéria que se quer lecionar. A justificativa para essa 

afirmativa é que o corpo descente das universidades e faculdades, em sua maioria, 

é constituído por adultos, que, diferentemente do corpo descente do ensino básico, 

integrado por crianças e adolescentes, jamais necessitaria de auxilio pedagógico. 

Por essa razão, é que até recentemente não se verificava preocupação explicita das 

autoridades educacionais com a preparação dos professores para o Ensino 

Superior, ou melhor, a preocupação existia, mas só com a preparação de 

pesquisadores, subtendendo que quanto melhor o pesquisador fosse mais 

competente professor seria. 

  

 Ensinar é uma arte, e está num grau de competência muito superior aos 

concebidos por esses profissionais, razão pela qual, quando olhado para esse lado 

de entendimento, desqualificam o ensino-aprendizagem das instituições de Ensino 

Superior que, por sua vez, ficavam submetidas à empregá-las, mesmo não sendo 

qualificados como tal.  

 

 Na realidade de hoje, as escolas de Ensino Superior, em relação às questões 

educacionais, não admite mais justificativas desse tipo. Para qualquer professor 

agora é necessário não apenas firmes conhecimentos na área que pretende 

lecionar, mas também astúcia na área pedagógica para tornar o aprendizado mais 

eficaz. Além disso, é necessário que o professor universitário tenha conhecimento 

de mundo, de ser humano, de ciências e de educação, compatível com as 

características de sua função. 

 

 As falhas na formação do professor universitário ficam óbvias nos 

levantamentos que se realizam com o corpo descente ao longo do curso. Assim, é 

comum verificar que a maioria dos julgamentos negativos direcionados aos 

professores concerne-se a falta da didática. Nesse aspecto, é que muitos 

educadores universitários vem realizando cursos de didática do Ensino Superior, que 

são oferecidos em nível de pós-graduação com uma freqüência cada vez maior por 
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instituição de Ensino Superior. Portanto, a finalidade desse estudo é de conquistar a 

eficácia da Didática do Ensino Superior, apresentando os melhores métodos de 

ensino-aprendizagem, com as melhores técnicas de sua exposição. 

 

 Estende-se esta disciplina, como campo de estudo sistematizado, intencional, 

de investigação e de pratica, na ótica do ensino, numa perspectiva contextualizada 

que considere a historicidade dos fatores condicionantes econômicos, sócio-

culturais, políticos e educacionais contemporâneos, como também, as influencias 

das diversas subjetividades individuais e coletivas envolvidas numa determinada 

prática pedagógica. Esta proposta elege a sala de aula, como núcleo de referência 

da  Didática, e enseja a análise de prática  pedagógica docentes concretas, com o 

objetivo de aprender as suas relações (professor-aluno, ensino –aprendizagem, 

ensino-pesquisa, teoria-prática, conteúdo-forma, educação-sociedade) e os seus 

significados ideológicos- políticos,sócio-culturais e pedagógico-didáticos. 

 

 Espera-se assim, que a disciplina venha oferecer elementos teórico-práticos 

que possibilitem condições para (re) significar práticas pedagógicas no ensino 

superior, apontando alternativas de atuação que se voltem para sinalização de uma 

nova prática, na perspectiva da formação de um homem pensante ( crítico, 

independente, autônomo), criativo (sensível) e comprometido ética e politicamente 

com as mudanças na sociedade contemporânea. 
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5. DISCIPLINA: FUNDAMENTOS ESTÉTICOS DA ARTE-EDUCAÇÃO     

 

 

 

 

“Estamos enredados na teia da cultura, empobrecidos. Assim, resta à arte, como em 

todos os tempos, a missão de reabrir as fendas pelas quais a vida como uma 

nascente subterrânea, pode gerar novos signos e valores, diferentes visões e 

possibilidade de existência: O júbilo da vida.” 

 

Eduardo Ribeiro da Fonsêca 
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FUNDAMENTOS ESTÉTICOS DA ARTE-EDUCAÇÃO 

 

 A educação é uma das ações que definem nossa humanidade: O ser humano 

transcende seu status animal vai alem dos instintos: compreende, reelabora, reflete, 

cria e recria, critica, aprende, ensina. A busca do homem através da história é 

sempre uma busca de compreender e transformar a realidade. 

 

 Já foi dito que uma característica distintiva do ser humano é a necessidade do 

supérfluo. O que ultrapassa os limites das necessidades básicas essenciais à 

sobrevivência e coloca-se no campo da atribuição de sentido é o que nos torna 

humanos. A admiração diante de um por do sol, a necessidade de deixar uma marca 

que dure além do efêmero tempo de nossa existência, o incômodo diante da 

desorganização e a valorização de uma certa ordem individual, o espanto diante do 

inusitado, a apreciação da beleza, a reflexão sobre o que é diferente e nos 

provoca... Todos os seres humanos vivenciam essas situações ao longo de suas 

vidas, pois são constituídos de dimensões físicas, cognitivas, emocionais, sociais e 

estéticas. 

 

 Essa característica pluridimensional do ser humano por si só já seria válida 

para justificar a importância da arte na educação, já que sua ausência não 

favoreceria um desenvolvimento integral da pessoa, um dos principais objetivos da 

educação. Mas além desse fator há outros que valem a pena serem lembrados. A 

arte é cultura. É fruto de sujeitos que expressam sua visão de mundo, visão esta que 

está atrelada a concepções, princípios, espaços, tempos, vivências. O  contato com 

a arte de diversos períodos históricos e de outros lugares e regiões amplia a visão 

de mundo, enriquece o repertório estético, favorece a criação de vínculos com 

realidades diversas e assim propicia uma cultura de tolerância, de valorização da 

diversidade, de respeito mútuo, podendo contribuir para uma cultura de paz. O 

conhecimento da arte produzida em sua própria cultura permite ao sujeito conhecer-

se a si mesmo, percebendo-se como ser histórico que mantém conexões com o 

passado, que é capaz de intervir modificando o futuro, que toma consciência de 

suas concepções e idéias, podendo escolher criticamente seus princípios, superar 

preconceitos e agir socialmente para transformar a sociedade da qual faz parte. 
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 Além das já referidas justificativas ontológicas e culturais para a importância 

da arte na educação, cabe falar da dimensão simbólica da arte, de seu poder 

expressivo de representar idéias através de linguagens particulares, como a 

literatura, a dança, a música, o teatro, a arquitetura, a fotografia, o desenho, a 

pintura, entre outras formas expressivas que a arte assume em nosso dia-a-dia. 

 

 Essas formas são linguagens citadas pela humanidade para expressar a 

realidade percebida, sentida ou imaginada, e como linguagens que são, têm suas 

próprias estruturas simbólicas que envolvem elementos tais como espaços, forma, 

luz  e sombra em artes visuais, timbre, ritmo, cultura e intensidade em música, entre 

outros elementos inerentes a outras linguagens da arte. Ora, o conhecimento dessa 

estrutura simbólica não é evidente aos alunos, nem, se constrói espontaneamente 

através da livre expressão, mas precisam ser ensinados. O ensino das linguagens 

da arte cabe também à escola embora não apenas a ela. 

 

 Um outro argumento em defesa da arte na educação passa pela sua 

importância ao desenvolvimento cognitivo dos aprendizes, pois o conhecimento em 

arte amplia as possibilidades de compreensão do mundo e colabora para um melhor 

entendimento dos conteúdos relacionados a outras áreas do conhecimento, tais 

como matemática, línguas, história e geografia. Um exemplo mais evidente é a 

melhor compreensão da história, de seus determinantes e desdobramentos através 

do conhecimento da história da arte  e das idéias sobre as quais os movimentos 

artísticos se desenvolveram. Não existe dicotomia entre a arte e ciências, entre 

pensar e sentir, entre criar e sistematizar, e a fragmentação do conhecimento é uma 

falácia que tem estado presente na educação, devendo ser superada, pois o ser 

humano é integro e total. 

 

 Diante  de tal importância que a arte assume na educação, pode-se fazer uma 

revisão crítica do que a escola tem alcançado em termos de ensino da arte. Temos 

conseguido valorizar nos alunos sua expressividade e potencial criativo? Temos 

sabido perceber, compreender e avaliar suas idéias sobre as linguagens artísticas?  

Temos desenvolvido nosso próprio percurso em artes de tal modo que conheçamos 

os conteúdos, os objetivos e os métodos para ensinar cada uma das linguagens 

artísticas? Temos tido suficiente bagagem teórico-conceitual para identificar o 
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momento que cada educando vivencia em sua construção de conhecimento sobre a 

arte e fazer intervenções que lhe permitam avançar? Temos sabido incentivar a 

formação cultural de nossos educandos e ajudá-los a perceberem-se como sujeitos 

de cultura?  Creio que estamos vivenciando um momento histórico de grande 

importância na educação como um todo e na arte-educação especificamente: O 

desafio de superar concepções tecnicistas e utilitaristas, mas também de ir além do 

“deixa fazer” e da livre expressão apenas, para reconhecer que a arte tem 

características próprias que devem ser melhor conhecidas pelos educadores, que 

tem objetivos próprios e seus próprios métodos. Será que nós tivemos em nossa 

educação, acesso à arte? E que acesso foi esse? Estamos reconstruindo o ensino 

da arte, não como base no que apreendemos na escola, mas no conhecimento que 

estamos a construir agora. 

 

 Arte-Educadores são, antes de tudo, pessoas; e pessoas, tem diversos 

estilos, não necessariamente “diferentes”, no sentido pejorativo do termo. Posso ser 

um excelente profissional, de qualquer área, sem para que isso tenha que me 

encaixar em qualquer rótulo, perfil ou conceito de comportamento preestabelecido 

ou ditado por quem quer que seja. Pensamos então, e muito, antes de nos 

ofendermos com qualquer comentário ou pedido de superior para “enfeitar a escola”, 

ou mesmo pessoas de fora da área, quando não nos respeitam enquanto 

profissionais. Vejamos, antes, se nós mesmos nos damos a merecer esse respeito 

desejado. Se queremos ser respeitados como uma categoria de profissionais sérios, 

devemos agir como profissionais sérios, e não nos deixarmos levar por conceitos ou 

pré-conceitos estabelecidos por outros e que a gente “veste” sem questionar. Nossa 

área de trabalho é realmente ampla, e, ainda temos muito o que pensar, discutir e 

mesmo selecionar em termos de conteúdos e idéias, porém, dentro de um mundo 

sempre em constante mudança e evolução, não se pode ficar preso a idéias do 

passado. Tem-se que evoluir sempre. Tem-se que buscar sempre saídas para os 

problemas, da melhor forma possível, com criatividade e competência. Um 

profissional sério, seja de que área for é, em princípio, uma pessoa íntegra que 

desenvolve seu trabalho de forma a colaborar na evolução do seu semelhante e de 

si próprio. Tendo meu próprio estilo, acredito na minha formação pessoal e 

competência profissional, e ainda, tenho como lema, tanto na vida pessoal como 

profissional:  a frase de um poeta a quem sempre admirei a coerência de idéias: 
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“Quem pensa por si mesmo é livre; e ser livre, é coisa muito séria,” – Renato Russo. 

 

 Nós, como educadores, precisamos aprender mais para ensinar melhor, Cada 

um de nós deverá ser um construtor de conhecimentos e um semeador de idéias e 

práticas que, esperamos, darão frutos no futuro. 

 

 Num país como o nosso, onde as raças se misturam, onde o multiculturalismo 

é visível aos olhos de quem quiser ver, esta indagação é dispensável ao ensino 

especifico de pluralismo cultural, pois vivemos verdadeiramente este pluralismo. É 

necessário a apropriação do conhecimento do outro, para a partir de então, construir 

novos saberes, possibilitando a diversidade e a interdisciplinaridade dos conteúdos 

com o intuito de formar a todos os participantes do processo educacional, para que 

estes proliferem os saberes e conhecimentos por eles elaborados, para a sociedade 

a qual fazem parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  24 

 

6. DISCIPLINA: MÚSICA E ARTE-EDUCAÇÃO  

 

 

 

 

  “ Se quisermos que os alunos recordem melhor ou exercitem mais o 

pensamento, devemos fazer com que as atividades sejam emocionalmente 

estimuladas. A experiência e a pesquisa têm mostrado que um fato impregnado de 

emoção é recordado mais sólido, firme e prolongado que um feito indiferente. Cada 

vez que comunicamos algo ao aluno tente afetar seu sentimento. A emoção não é 

uma ferramenta menos importante que o pensamento”. 

 

Vygotsky 
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MÚSICA E ARTE -EDUCAÇÃO 

 

 

 A música está no aqui e no agora em torno de nós. Existe música para 

sonhar, para dançar, para cantar, para a alegria, para a tristeza, para a meditação, 

para enaltecer um povo, música se aprende desde que nasce ouvindo. E os 

primeiros contatos com os sons são o ponto de partida para a músicalização. 

 

 A música faz parte de nós, da nossa vida, da nossa cultura. Vivemos 

rodeados de sons intercalados com o silêncio. O silêncio tornam significativos esses 

sons, na medida de nossas experiências, da nossa interação e da nossa convivência 

no meio. 

 

 A músicalização é um processo da construção do conhecimento, que tem 

como objetivo despertar  e desenvolver o gosto musical, favorecendo o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir a 

música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito 

ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma afetiva 

consciência corporal e de movimentação. As atividades de músicalização permitem 

que a criança conheça melhor a si mesmas, desenvolvendo a sua noção de 

esquema corporal, e também permitem a comunicação com o outro. As atividades 

também servem como reforço n o desenvolvimento cognitivo/lingüístico, psicomotor 

e sócio-efetivo da criança. 

 

 A música quando bem trabalhada desenvolve o raciocínio, criatividade e 

outros dons e aptidões, por isso deve-se esta tão rica atividade dentro da sala de 

aula. 

  

 A música e a dança atuam no corpo e despertam emoções, neste sentido ela 

equilibra o metabolismo, interfere na receptividade e minimiza os efeitos da fadiga ou 

leva a excitação do aluno. A música e a dança permitem a expressão pelo gesto e 

pelo movimento, que traz satisfação e alegria. A criança aprende a se desenvolver 

através dela. 
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 A expressão musical desempenha importante papel na vida recreativa de toda 

criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, promove a 

autodisciplina e desperta a consciência rítmica e estética. A música também cria um 

terreno favorável para a imaginação quando desperta faculdades criadoras de cada 

um. A educação pela música proporciona uma educação profunda e total. A música 

como sempre conteve presente na vida dos seres humanos, ela também está 

sempre presente na escola, para dar uma vida ao ambiente escolar e favorecer a 

socialização dos alunos, além de desperta neles o senso de criação e recreação. 

 

 As atividades musicais nas escolas devem partir do que as crianças já 

conhecem desta forma, se desenvolve dentro das condições e possibilidades de 

trabalho de cada professor. 

 

 Cabe aos professores criar situações de aprendizagem nas quais as crianças 

possam estar em relação com um número variado de produções musicais não 

apenas vinculadas ao seu ambiente sonoro, mas se possível também de origens 

diversas, como, de outras famílias, de outras comunidades, de outras culturas de 

diferentes qualidades; Folclore, música popular, música erudita e outras. 

 

 A música passa uma mensagem e revela a forma de vida mais nobre, a qual 

a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo apenas no 

inconsciente, mas toma conta das pessoas envolvendo-as. 

 

 A música como qualquer outra arte acompanha historicamente o 

desenvolvimento e pode se observar ao analisar as épocas da história, pois em cada 

uma, ela está sempre presente. 

 

 A música é algo constante na vida da humanidade, pode-se comprovar isto, 

em todos os registros da trajetória. A música na vida do ser humano é tão importante 

como real e concreta, por ser um elemento que auxilia no bem estar das pessoas. 

No contexto escolar, a música tem a finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem 

do educando, pois, ensina o indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e 

refletida. 
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 A criança que consegue desenvolver pouco a pouco a apreciação sensorial 

aprende a gostar ou não de determinados sons e passa a reproduzi-los e criar 

novos, desenvolvendo sua imaginação. A boa música harmoniza o ser humano, 

trazendo-o de volta a padrões mais saudáveis de pensamento, sentimento e ação.  

 

 A música não substitui o restante da educação, ela tem como função atingir o 

ser humano, em sua totalidade. A educação tem como meta desenvolver, em cada 

indivíduo, toda a perfeição de que é capaz, porém, sem utilização da música não é 

possível atingir a esta meta, pois nenhuma outra atividade do som, e por meio da 

melodia. Atinge a afetividade. 

  

 A música afeta as emoções, pois as pessoas vivem mergulhadas em um 

oceano de sons. Em qualquer lugar e qualquer hora respira-se a música, sem se dar 

conta disso. A música é ouvida porque faz com que as pessoas sintam algo 

diferente, se ela proporciona sentimentos, pode-se dizer que tais sentimentos de 

alegria, melancolia, violência, sensualidade, calma e assim por diante, são 

experiências da vida que constituem em fator importantíssimo na formação do 

caráter do indivíduo. 

 

 A música está ligada ao ser humano desde muito cedo e que sem ela o 

mundo se tornaria vazio e sem espírito. 

 

 Música é uma arte que vem sendo esquecida, más que deve ser retomada 

nas escolas, pois ela propicia ao aluno um aprendizado global, emotivo com o 

mundo. Na sala de aula, ela poderia auxiliar de forma significativa na aprendizagem. 

 

 É necessário que os professores se reconheçam como sujeitos mediadores 

de cultura dentro do processo educativo e que leve em conta a importância do 

aprendizado das artes no desenvolvimento e formação das crianças como indivíduos 

produtores e reprodutores de cultura. Só assim poderão procurar a reconhecer todos 

os meios que tem em mãos para criar, a sua maneira, situações de aprendizagem 

que dêem condições as crianças de construir conhecimento sobre música e dança. 

 

 Enfim, a música para mim é um instrumento facilitador do processo de ensino, 
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aprendizagem. Portanto deve ser possibilitado e incentivado o seu uso em sala de 

aula. 
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7. DISCIPLINA: OFÍCINA DE PRÁTICAS LÚDICAS   

 

 

 

 “ A formação de conceitos se dá através das relações entre o pensamento e a 

linguagem, questões culturais na construção de significados, processos de 

internalização e ao papel da escola enquanto transmissora de conhecimentos.” 

 

 

Vygotsky 
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OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS 

 

 

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

as pessoas que levam essa necessidade a sério. Brincar é para a criança um 

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

criar. Proporcionando ainda a aquisição de novos conhecimentos desenvolvendo 

habilidades naturalmente agradáveis. Essa brincadeira é uma necessidade natural e 

favorável ao seu desenvolvimento motor, afetivo, social e cognitivo. 

 

 De acordo com Maluf (2003,p9), “brincar é para a criança um momento 

mágico, brincando ela alimenta sua vida interior, liberando assim sua e reinventar o 

mundo.” Quando mais cedo colocarmos a criança em situações rigidamente 

estruturadas e conduzidas, menos possibilidade terá ela de chegar a encontrar seu 

feito de ser, sua vocação, sua afetividade (Cunha 2005). 

 

 Os brinquedos e as brincadeiras, embora sendo elementos presentes no 

mundo de criança em todas as épocas, culturas e classes sociais, não tinham a 

conotação que tem hoje, eram vistos como fúteis e tinham como único objetivo a 

distração e o recreio.  Foi preciso que houvesse uma profunda mudança na 

sociedade, para que pudesse associar a uma visão positiva as suas atividades 

espontâneas, surgindo como decorrência à valorização das brincadeiras e da forma 

de brincar. O aparecimento do brinquedo como fator de desenvolvimento infantil 

proporciona um amplo campo de estudo que pouco vem influenciando na prática da 

educação infantil, pois a maioria das nossas escolas ainda considera o brinquedo 

como não sério e utilizando-o como divertimento e passatempo. 

 

 As atividades lúdicas apesar de serem um impulso natural da criança o 

mesmo fazem parte do seu patrimônio lúdico-cultural, porém ainda não são visto 

como um facilitador de aprendizagem em nossas escolas e quando utilizamos não 

lhes conferidas o real valor de tais atividades para o desenvolvimento infantil. 

 

 O brincar, sobretudo na infância, quando vivido com sensações de prazer, 

prazer que representa alegria de fazer, de descobris e descobrir-se, representa uma 
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das necessidades humanas como a indispensável presença efetiva dos pais; uma 

alimentação adequada; cuidados efetivos de prevenção de doenças comuns a 

primeira infância; escolarização: afeto de todos que lidam com a criança. 

 

 A importância de prazer no brincar, está sempre vinculada com a 

disponibilidade que os adultos importantes no contato direto com as crianças 

oferecem para que crianças possam escolher seus brinquedos as regras do brincar, 

o local para a brincadeira e com quem brincar. É importante que a criança possa ser 

desculpabilizada de ser “infantil”, quando constrói seus “superes”, quando grita de 

forma esfuziante diante de uma conquista, quando fala sozinha na resolução de uma 

tarefa no brincar, quando “cansa” de uma brincadeira, quando não muda seu brincar 

precisando deter-se mais tempo no seu fazer lúdico e etc. 

   

 O brincar além de ser um ato natural e espontâneo da criança, é um direito da 

mesma e este direito é assegurado e reconhecido em declarações e leis, como foi 

mostrado na convenção sobre os direitos da criança de 1989, a constituição 

brasileira de 1988 e o estatuto da criança e do adolescente de 1990, porém, os 

direitos das crianças não estão sendo cumpridos, pois se percebe na atual 

sociedade que muitas crianças não brincam, enquanto outras brincam pouco. E as 

razões para tanto se manifestam de diversas formas. 

 

 Muitas crianças precisam trabalhar para ajudar os pais no sustento da família, 

em contra partida as crianças da classe média e alta muitas vezes são tolhidas em 

seus direito de brincar, pois cada vez mais cedo lhe são atribuídos atividades como 

natação, dança, ginástica, judô dentre outras, que lhes ocupam quase todo o  seu 

dia, sem que sobre tempo para o lazer, levando em alguns casos extremos, ao 

estresse infantil causado pelo cansaço físico e pela ansiedade devido as 

expectativas que seus pais depositam nos mesmos. A criança vem sendo submetida 

precocemente a estimulo e responsabilidades da vida adulta.  É uma pressão social 

que deve ser muito bem dosada, pelos pais para não tirar do filho o direito de 

brincar, ter tempo livre de ser criança. 

 

 Outro aspecto a citar é a falta de espaço físico, ocasionando pelo progresso 

da civilização moderna, o que tem dificultado o ato de brincar, e os jogos populares 
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como “cantigas de rodas e amarelinhas, assim como os brinquedos artesanais estão 

sendo substituídos por brinquedos eletrônicos, dificultando o estimulo dos aspectos 

cognitivos, emocionais e sociais da criança. 

 

 As atividades lúdicas têm o poder sobre a criança de facilitar tanto o 

progresso de sua personalidade integral, como o progresso de cada uma de suas 

funções psicológicas. 

 

 Intelectuais e morais. Ao ingressar na escola a criança sofre um considerável 

impacto físico-mental, pois até então, sua vida era exclusivamente dedicada aos 

brinquedos e ao ambiente familiar. 

 

 Sei que cada dia as escolas estão sempre adotando diferentes recursos para 

dar conta das necessidades que envolvem a formação dos alunos, na educação 

escolar. 

 

 Sabemos também que as crianças desejam ter um ensino que lhe dê prazer, 

motivação, se divertindo e ao mesmo tempo aprendendo e desenvolvendo suas 

capacidades e habilidades necessárias para que possam estar inseridas no meio 

social. 

 

 Assim é importante termos sempre em mente a fase em que a criança se 

encontra para podermos selecionar as atividades e jogos que cremos lhes propor. 

Lembrando sempre que a criança  não é um adulto pequeno e o que irá  determinar 

seu interesse serão quase sempre as atividades lúdicas, pois são essas que lhes 

proporcionam maior prazer. 

 

 A forma como nós professores iremos trabalhar as atividades lúdicas, jogos e 

brincadeiras com regras, são de fundamental importância para ajudar a criança na 

construção da sua afetividade, ampliar sua linguagem, seus conhecimentos, suas 

competências psicomotoras, enfim, seu desenvolvimento cognitivo e sócio-

relacional. 

 

 Quando utilizamos o lúdico na escola estamos buscando também um resgate 
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cultural criança onde ela traz a escola vivencias aprendidas em casa, com os 

amigos, na sua comunidade, ou seja, regatando movimentos muitas vezes passados 

e modificados no decorrer de gerações. É necessário darmos valor a esta vivências, 

pois se não dermos estamos desvalorizando a história e a cultura do individuo no 

contexto escolar. 

 

 Fica claro para nós professores a importância do lúdico na escola durante  a 

infância, pois percebemos que quando  o interesse da criança é levado a sério 

podemos dar estimulo importante no desenvolvimento dela. 

 

 Devido a estas razoes, acredito ser de grande importância o estudo e o 

desenvolvimento das habilidades artísticas e da história com crianças da educação 

infantil. Fazendo com que as crianças tornem-se adulto, mas completos, 

conhecedoras das artes e com senso critico apurado, habilitando-os a enfrentarem o 

mundo de uma forma mais firme e eficaz. 
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8. DISCIPLINA: PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS  

 

 

 

 “ Ninguém pode conquistar o mundo de fora se não aprender a conquistar o 

mundo de dentro”. 

 

 

                  August Cury 
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PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS  

 

 

 Pedagogicamente o tema pluralidade cultural oferece oportunidades aos 

alunos, de conhecerem suas origens, sua história como brasileiro, como ser social e 

como indivíduo participante de grupos culturais, propicia a compreensão do seu 

valor e a elevação de sua auto-estima enquanto ser humano digno e dotado de 

capacidades. Através da escola podemos adquirir conhecimentos e vivências que 

ajudam a conscientizar os alunos quanto às injustiças e manifestações de 

preconceito e descriminação. Se a escola é formadora de conceitos e didáticas, 

cabe a ela também formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, bem 

como cidadãos comprometidos com a humanização e os sentimentos fundamentais 

para uma boa vivência entre seres tão diferentes e individuais, como somos. 

 

 O Pluralismo Cultural é fator de fortalecimento da democracia, diante 

explicitação do Art. 58 do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz “No 

processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 

próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a 

liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura, no entanto é necessário que a 

escola analise suas relações e suas práticas, proporcionando que a temática do 

pluralismo cultural contribua para a construção de uma sociedade democrática. 

 

 Numa perspectiva pedagógica urge desvendar a importância do educador, 

enquanto mediador da aquisição de conhecimentos, e a indagação de que se deve 

ensinar pluralismo cultural ou viver pluralismo cultural? 

 

 A diversidade cultural brasileira é repleta de significações e representações 

possíveis de serem percebidas, desde que os movimentos sociais ganharam as 

ruas, aqueles, representantes desta pluralidade, tais como as feministas, os negros, 

os homossexuais, a arte das favelas, a luta dos portadores de necessidades 

especiais, as comunidades indígenas e os quilombos. 

 

 Toda esta diversidade ganhou as ruas porque se transformou em 

reivindicação, em lutas e ganhos de minorias, descaracterizando-se como 
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movimentos particulares para lançarem-se à sociedade como um todo, à procura de 

reconhecimento público, mesmo que este ainda não seja sentido no concreto da 

vida comunitária. 

 

 Este pluralismo de idéias, comportamentos e sentimentos que estão nas ruas, 

distorcidamente se fazem presentes na mídia, naquela representante do 

pensamento liberal, que passa a idéia de que a riqueza do multiculturalismo 

brasileiro é plenamente absorvida por toda a sociedade, principalmente quanto as 

etnias, o que não é verdade. 

 

 A escola, como parte desta sociedade, tem sido, ao longo da história do 

Brasil, um mecanismo de reprodução das desigualdades, quer sejam religiosas, 

étnicas, políticas, sociais, impedindo justamente que a riqueza cultural venha a ser 

respeitada e trabalhada. 

 

 É necessário que se conheça a historia das diferenças, para que ela seja uma 

aliada na construção de uma proposta pedagógica que não incentive e não 

reproduza as desigualdades. 

 

 O que se coloca como questão norteadora da discussão, é como o professor 

pode construir uma pedagogia multicultural, que priorize a igualdade e não 

reproduza padrões, preconceitos e exclusões. 

 

 Há de se pensar e construir uma pedagogia que seja capaz de estabelecer 

comunicação e mecanismos de ligações entre as culturas, onde os alunos 

conheçam e percebam as identidades e os diversos sistemas culturais, e não a 

entender a cultura como um único padrão de ser, pensar e sentir. 

 

 Para trabalhar esta questão, torna-se imprescindível as discussões sobre o 

multiculturalismo, invocando para tanto a visão das práticas educativas que fazem 

da escola um espaço de entrosamento de saberes e das múltiplas interpretações da 

cultura. Mas é necessário se discutir não só o pluralismo enquanto ganho de mais 

cidadania, mas o desempenho do educador frente à uma nova prática pedagógica, 

onde ele oferece a oportunidade do educando construir sua história de cidadão 
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através da vivência com o pluralismo. Há significação e sentido para o professor 

durante a vivência com as diferenças culturais? Este sentido e vivencia podem ser 

transformados em práticas pedagógicas que favoreçam o entendimento do 

multiculturalismo? 

 

 É preciso que exista uma proposta de penetrar no contexto da educação, 

mergulhando nas emoções e nas experiências cognitivas, interpretando as 

construções do cotidiano deste professor. 

 

 Reconhecer a pluralidade, é também entender e ver o individuo fora de seu 

aprisionamento social, reconhecer a democracia, discutir direitos coletivos e 

individuais, uma vez que o cotidiano cultural está permeado de lutas, conflitos, 

justamente em razão das diferenças nas relações do poder refletidas na pluralidade 

cultural, e assim, repensar o papel da escola torna-se uma primeira condição de 

suporte para estas questões. 

 

 Existem caminhos para se chegar a uma outra aprendizagem, é preciso se 

fazer uma escolha, e este caminho, a reflexão, o método é uma maneira de se olhar 

a vida, a educação, enfim uma filosofia escolhida. A escolha precisa não ser 

autoritária para ter êxito e todos os dias ser construída para fazer frente as  

diversidades. Uma escolha de autoconsciência e a consciência do outro, para que 

educador e aluno digam eu estou ouvindo você.  

 

 Num país como o nosso, onde as raças se misturam, onde o multiculturalismo 

é visível aos olhos de quem quiser ver, esta indagação é dispensável ao ensino 

específico de pluralismo cultural, pois vivemos verdadeiramente este pluralismo. É 

necessário, intertextualizar essa diversidade com outras disciplinas, 

contextualizando os conteúdos com o intuito de formar e informar a todos os 

participantes do processo educacional, para que estes proliferem esses conceitos e 

conhecimentos para a sociedade a qual fazem parte. 

 

 “O domínio de uma profissão não exclui o seu aperfeiçoamento ao contrario, 

será mestre quem continuar apreendendo.” 

                                                                              Pierre Furter 



 

 

  38 

 

 Cordel 

 

Darcy Ribeiro bom nome, 

Mestre em educação 

Para o povo brasileiro 

Ele foi um cidadão 

Portanto, essa homenagem 

É de pura gratidão. 

 

Essa bela Faculdade 

Traz-nos imensa alegria 

Onde nós buscamos ter 

Imensa sabedoria 

E com prazer aprender 

A nova tecnologia. 

 

Um curso muito importante 

De especialização 

Onde envolve a arte 

Cultura e educação 

Professor Cleison Rabelo 

Um mestre amigo e irmão. 

 

As alunas nota dez 

Que não conhecem tristeza 

Janaína, Solange, Silvia, 

Nildinha, Fátima e Tereza, 

Betânia, Luana, Verônica. 

Um bom trio com certeza. 

 

Ana Paula vem também 

E ninguém pode negar 

Essa equipe valoriza 

A cultura popular 
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E é sobre esse aspecto 

Que nós vamos falar. 

 

Nosso Estado é rico 

De cultura popular 

Pois recebeu influências 

Da cultura milenar 

Que veio de Portugal 

Que fica no além mar. 

Porém recebeu também 

Do nosso irmão africano, 

Dos indígenas locais 

Que tinham senso e plano 

Mas que foram massacrados 

Por alguém vil e tirano. 

 

Essas influências boas 

Chegaram até aqui 

Tem reisadas e caretas, 

As danças do Cariri 

Vaquejadas, cantorias 

E a cultura do piqui. 

 

O subdesenvolvimento 

Atrapalha pra valer 

Mas a garra desse povo 

Faz a cultura crescer 

Patativa o maior nome 

Teve no verso poder. 

 

Um bom poeta da fama 

Que dispensa comentário 

Era no cinco de março 

Que fazia aniversário 
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E se vivo aqui estivesse 

Já teria um centenário. 

 

“Cante lá que canto cá” 

Um livro de estimação 

Onde o leitor encontra 

Sua sabia inspiração 

E conhece Patativa 

Valorizando o sertão. 

 

Patativa nos falava 

Com seu verdadeiro amor 

Recebeu títulos diversos 

Era mestre e professor 

Mesmo com poucos estudos 

Ganhou título de doutor. 

 

 

E se intitulava bem 

De poeta da mão grossa 

Conhecia toda a lida 

Do campônio lá da roça 

Competir com esse mestre 

Ainda não tem quem possa. 

 

Era um poeta de peso 

      Homem muito especial 

Que na arte da poesia 

Era sim, fenomenal 

Falava de economia 

De política e social. 

 

Quem quiser saber mais 

Sobre o seu grande “valo” 
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Leia também do poeta 

O seu “Ispinho e Fulo” 

Ai verá que o poeta 

Cantou do povo sua “dô”. 

 

Para essa turma importante 

Da nossa Darcy Ribeiro 

Um abraço caloroso 

Para cada um companheiro 

Essa turma valoriza 

A cultura do roceiro.  
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A EDUCAÇÃO EM VALORES E A SOCIEDADE ATUAL 

* Luzia Marinilda Batista 

 

A educação em valores é uma questão da sociedade atual, imersa numa rede 

complexa de situações e fenômenos que exige, a cada dia, intervenções 

sistemáticas e planejadas dos profissionais da educação escolar. A educação está 

em busca de maiores valores, pois o ser humano busca mais conhecimento em 

valores que precisam realizar na vida para que não caia no vazio e no absurdo. 

Questiona muito: Em que valores educar? Educar remete ao tipo de ser humano que 

se deseja formar, pois nossa escolha determina nossa personalidade diferente. 

Valores humanos são aqueles que fazem o ser mais autêntico. A instituição 

educativa trabalha a inspiração de todas as idéias que pressupõem um bom 

conceito de valor sob alguns valores. É importante salientar que devemos priorizar 

um sistema de metodologia que reconhece o projeto no qual se vai seguir. É preciso 

pensar nos sistemas educativos nos quais seus objetivos sejam alcançados. Todos 

devem ter liberdade de expressão na educação. Deve-se ter um método complexo 

que conta desde os estímulos valorativos, sobre a reflexão em relação ao ser 

humano e ao seu grande destino. Precisamos incentivar os alunos a decifrar o que 

há de melhor na educação, e fazê-los criar um futuro brilhante. As estratégias e as 

técnicas utilizadas são orientadas para promover o auto-conhecimento, e cada 

atitude presente no interior de cada ser humano, essas estratégias orienta e apóia 

cada decisão de um ser humano. Quando se fala em educação nos dias atuais, 

utilizamos métodos e novas teorias, estamos preparando essa nova geração para a 

tão sonhada e cobiçada felicidade educativa.  Podemos dizer, em substância, que a 

educação em valores é, quando os alunos se fazem entender e entendem os 

demais, aprendem a respeitar e a escutar o outro, aprendem a ser solidários, a ser 

tolerantes, a trabalhar em grupo, a compartilhar ou socializar suas idéias e o que 

sabem, a sonhar e a perder, a tomar decisões, enfim, é assim o resultado da 

educação em valores na escola, ajuda os alunos a se desenvolverem como pessoas 

humanas e faz ser possível, visível ou real, o desenvolvimento harmonioso de todas 

qualidades do ser humano. A evangelização é a verdadeira fonte de valores. Os 

educadores tem consciência da tarefa difícil de educar e não medem esforços para 

ver os jovens crescerem como pessoas. Educação sem valores é uma educação 
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sem valor. Educar é antes de mais nada promover o desenvolvimento de sua 

capacidade física, intelectual e moral.  

 

*Graduada em Pedagogia-UVA-2001 
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9. DISCIPLINA: TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM    

 

 

 

 

  “A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens 

que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que 

a elas se propõe.”  

   

                                                                                                               Jean Piaget 
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TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 

 Os conteúdos estudados nesta disciplina  tiveram como enfoque os teóricos 

Jean Piaget e Lev Vygostski no processo de desenvolvimento cognitivo da criança e 

o pensamento e linguagem; atenção; memória; motivação; inteligência emocional e 

múltiplas. A disciplina foi ministrada pela prof(a) Ms. Alexandra Souza Costa Lima, 

que usou como metologia reflexão de discussão em sala de aula dos temas 

decorrentes das aulas expositivas, oficinas de trabalho em grupos e seminários. 

 

 O conceito de estrutura cognitiva é central para a teoria de Piaget. Estruturas 

cognitivas são padrões de ação física e mental subjacentes a atos específicos de 

inteligência e correspondem a estágios do desenvolvimento infantil. Existem quatro 

estruturas cognitivas primarias – estágios de desenvolvimento – de acordo com 

Piaget: sensorial – motor, pré-operações, operações concretas e operações formais. 

No estágio sensorial motor (0-2 anos), a inteligência assume a forma de ações 

motoras. A inteligência no período pré-operação (3-7 anos) é de natureza intuitiva. A 

estrutura cognitiva durante o estágio de operações concretas (8-11 anos) é lógica, 

mas depende de referências concretas. No estágio final de operações formais (12-15 

anos), pensar envolve abstrações. 

 

 As estruturas cognitivas mudam através dos processos de adaptação: 

assimilação e acomodação. A assimilação envolve a interpretação de eventos em 

termos de estruturas cognitivas existentes, enquanto que a acomodação se refere à 

mudança da estrutura cognitiva para compreender o meio. O desenvolvimento 

cognitivo consiste de um espaço constante para se adaptar ao meio em termos de 

assimilação e acomodação. 

 

 Embora os estágios de desenvolvimento cognitivo identificados por Piaget 

estejam associados a faixas de idade, eles variam para cada individuo. Além disso, 

cada estágio tem diversas formas estruturais detalhadas. Basta observar que o 

período operacional concreto tem mais de quarenta estruturas distintas, cobrindo 

classificação e relações especiais, tempo, movimento, oportunidade, número, 

conversação e medida. 
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Piaget explorou as implicações de sua teoria em todos os aspectos do 

desenvolvimento da cognição, inteligência e moral. Muitos dos experimentos de 

Piaget foram focalizados no desenvolvimento de conceitos matemáticos e lógicos, a 

teoria foi bastante aplicada no modelo de pratica de ensino e de currículo na 

educação elementar. 

 

 O desenvolvimento cognitivo tem como facilitador atividades ou situações que 

envolvam os aprendizes e que requeiram adaptação destes. Os materiais de 

aprendizado e atividades devem envolver um nível apropriado de operações 

motoras ou mentais para uma criança de uma dada idade. É preciso evitar o pedido 

para que os aprendizes realizem tarefas que estejam além de suas capacidades 

cognitivas atuais. 

 

 Além de Piaget e sua epistemologia genética, também estudamos outro 

teórico muito importante, Vygosysky. 

 

 A teoria de Vygostsky fundamenta-se no desenvolvimento humano como 

resultado de um processo sócio-historico, uma maior importância ao papel da 

linguagem e da aprendizagem, tendo como centro das atenções a aquisição de 

conhecimentos pela interação do sujeito para o meio. 

 

 Ele propõe uma visão de formação das funções psíquicas superiores tais 

como internalização mediada pela cultura. Segundo Vygotsky, existe a zona de 

desenvolvimento Proximal, que diz respeito a distancia entre o nível de 

desenvolvimento atual e o nível potencial  do desenvolvimento. A idéia de mediação 

enfatiza a construção do conhecimento como uma interação mediada por varias 

relações.  A linguagem representa uma grande importância para a evolução 

humana. E por meio dela que criamos conceitos, formas de organização do real, a 

mediação entre sujeito e o objeto do conhecimento. Na cultura que é fornecido ao 

ser humano os sistemas simbólicos de representação da realidade, que estão, em 

constante progresso de recriação e reinterpretarão de informações, conceitos e 

significações. Para o funcionamento do psicológico, o desenvolvimento do processo 

de internalização que envolve uma atividade externa que deve ser modificada para 

se tornar uma atividade interna, é interpessoal e se torna intrapessoal. A interação 
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social se dá no pensamento, memória, percepção e atenção. A motivação, a 

necessidade, impulso, emoção e afeto, parte através do pensamento. Outra 

importância da relação ensino-aprendizagem no aspecto emocional se dá através do 

que Vygostsky classifica como influência da educação no sentimento. 

 

 Assim, se para Vygotsky, a emoção e o sentimento são fatores determinantes 

no desenvolvimento cognitivo, podemos concluir que a escola é onde a intervenção 

pedagógica interacional desencadeia o processo ensino-aprendizagem. 

 

 Ter a oportunidade de estudar sobre a vida desses teóricos, que deram suas 

enormes contribuições para o entendimento do processo-aprendizagem, é muito 

significativo e fundamental para o nosso conhecimento como futuros artes-

educadores.  
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10. CONCLUSÃO 

 

 

 

 Partindo dos questionamentos, é bem verdade que a escola infantil até o 

momento utilizava apenas a arte para suas festas comemorativas e eventos 

culturais. Para se chegar a conclusão de que a arte é necessária e também uma 

grande ferramenta nas mãos dos professores é preciso conscientizar-se de que a 

arte não é apenas uma matéria supérflua. Muitos, infelizmente, não sabem, ainda, 

como usá-la. Muitos se limitam e a usam incorretamente. Falta de conhecimento. Os 

tempos mudaram, a escola precisa se adaptar. Não precisa ficar presa a visita nos 

museus, muito menos a passeios para grandes patrimônios históricos. Não há 

dificuldades. É preciso vontade e disposição. Em sala de aula, é possível acontecer 

uma releitura de obras com artistas novos e brasileiros onde o professor 

desenvolverá a coordenação motora de forma lúdica, além do gosto pela arte e 

novos conceitos propostos pelos novos artistas. 
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 Há várias formas de se fazer arte. Para que o trabalho seja satisfatório, 

primeiramente é preciso buscar um autor que tenha características compatíveis a 

realidade da classe a ser atendida. Em seguida demonstrar obras que permitam 

trabalhar todos os segmentos do conteúdo escolar. Como se fosse uma teia. Faça 

remontagens de gravuras, use tecidos, sucatas, enfim, abuse das técnicas visuais e 

dos recursos disponíveis. Faça cópias em tamanhos grandes de quadros, crie 

exposições, mostre de forma lúdica  os períodos históricos da nossa literatura 

juntamente com artísticas contemporâneos, use a imaginação. É algo prazeroso 

para o aluno e também para o professor. É muito mais que desenvolver o olhar e a 

sensibilidade de cada indivíduo. É dar a ele desde cedo oportunidades de criticar 

tudo o que há ao seu redor, de modo que possa se apropriar da realidade histórica, 

social e cultural. Infelizmente muitos professores se interessam por essa ponte mas 

acabam parando na metade dela, não chegam ao outro lado. Será por medo? 

Talvez. Mas é algo para se refletir, sugerir, discutir, buscar. Assim, conseguiremos 

alcançar o nosso objetivo: o de ensinar com satisfação e certeza de dever cumprido. 
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* Essa foto retrata a cultura do Nordestino, regatando a tradição de um povo. 

 

“A arte de um povo é um reflexo autêntico de sua mentalidade” 

Nehru 


