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• Crescemos somente quando participamos, quando resolvemos juntos 

dificuldades e problemas comuns. John Dewey 

• A inteligência é algo que se vai constituindo gradualmente pela estimulação e 

o desafio. Piaget 

• A Escola é o lugar apropriado para o desenvolvimento das aptidões. Wallon 

• A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do 

seu processo. Rogers 
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RESGATE DO MEU HISTÓRICO ACADÊMICO 

 

No ano de 1994 conclui o curso de pedagogia no Colégio São José, que 

fica na Rua Visconde do Rio Branco no Centro de Fortaleza. Lembro que foi 

uma grande conquista para mim e meus pais que com muito esforço e pelas 

dificuldades financeiras que vivíamos conseguiram como diziam eles (meus 

pais) formar uma filha professora. A partir desse momento trabalhei em 

algumas escolas  privadas como professora de Educação Infantil.  

Como o conhecimento nunca para e nem tem fim. Precisei me qualificar 

um pouco mais, foi quando no ano de 2002 fiz a opção de me escrever no 

Curso de Pedagogia em regime especial pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú – UVA, no núcleo que abriu no Seminário Seráfico em Messejana.  Foi 

para mim uma grande alegria quando fui informada que obtive uma boa nota na 

prova de seleção.  

No percurso de dois anos do curso tive excelentes professores, que com 

muitas experiências transmitiam as suas respectivas disciplinas. Foram ao 

todo, 20 disciplinas, incluindo dois estágios supervisionados. Participei de 

seminários, debates, visitas, aulas de campo, vídeos, constituindo, assim, uma 

gama de conhecimentos e experiências que jamais serão esquecidas. Não 

participei da festa de formatura por um motivo também muito especial. Foi o 

mês em que nasceu meu primeiro filho, Ruan Esdras, que estava exatamente 

com 10 dias de nascido no dia da festa. 

Com o título de Graduação já me sentia mais segura para exercer meu 

papel como educadora na área de Educação, porém sempre desejosa de fazer 

uma pós-graduação e habilitar-me em uma área específica. Foi então que no 

ano de 2008, recebi o convite e muito incentivo de minha colega de sala 

Iolanda, a me inscrever no curso de Pós-Graduação Arte-Educação e Cultura 

Popular, na Faculdade Darcy Ribeiro.  

Ao fazer o curso obtive muitos conhecimentos didáticos a partir das 

experiências dos professores que ministraram as disciplinas, das palestras, das 

teorias estudadas que foram de fundamental importância para o meu 

desempenho e conhecimento.  A partir desse aprendizado obtive uma visão 

diferente a respeito da Arte na educação e o papel do educador na arte e na 
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cultura popular.  Percebi que a vida é feita de arte e que a arte está presente 

na vida desde a sua criação; que o ser humano é dotado de criatividades, 

sensibilidades e afetividades, e esses valores são apresentados através da 

ludicidade.  Por isso me identifiquei bastante com a disciplina de ludicidade na 

Arte-Educação, porque a mesma está ligada com o processo educacional e é 

responsabilidade da escola desde o infantil proporcionar este conhecimento 

aos alunos. 

Como conclusão do curso, apresento este portfólio que começa pelo 

resgate histórico do meu percurso acadêmico e continua com a descrição de 

algumas disciplinas que foram mais significativas para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional.  
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1  OFICINA DE PRÁTICAS LÚDICAS 

 

Nesta disciplina foram apresentados aspectos teóricos e práticos da 

ludicidade e sua importância no cotidiano da escola possibilitando o 

aperfeiçoamento docente. 

No primeiro dia ao entrar na sala senti um clima muito tenso e um 

aspecto de tristeza e saudade no rosto dos colegas de classe. Isso por que no 

final da disciplina anterior perdemos nossa colega, a querida Auxiliadora. 

Porém, a professora Ianny conseguiu envolver a turma, ou seja, quebrou o gelo 

através de uma dinâmica de grupo, que consistia em ouvir uma música e todos 

de pé em forma de circulo nos movimentávamos em todo percurso da sala, 

usando nossas expressões corporais. No final da dinâmica, percebi que 

estávamos mais liberados emocionalmente, porque como afirma Oliveira (2006, 

p. 98) 

[...] quando se mergulha numa atividade lúdica, o tempo real se 
destaca, o momento presente ganha status de figura que se constói 
sobre o fundo do passado, dos desejos e das expectativas. Esse 
fundo, contudo, se mantém presente e passa a ser resgatado pelo 
sujeito e a compor a figura principal, quando, frente a um desafio, por 
exemplo, a consciência se amplia e sente a necessidade de se 
organizar melhor em sua brincadeira ou jogo, para ressignificar seu 
contexto e melhor se adaptar à situação vivida. 
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Depois desse momento a profª Ianny apresentou no quadro, os 

conteúdos programados da disciplina: A importância da ludicidade na 

aprendizagem; O brincar e os brinquedos da ação lúdica; A formação de uma 

brinquedoteca. 

Para iniciarmos uma reflexão ela apresentou o texto de sua autoria: 

Homem: Ser essencialmente lúdico. Do texto destaquei 

 

O ser humano é dotado de criatividade, sensibilidade e 
afetividade e esses valores são apresentados através do 
desenvolvimento da ludicidade, e como a ludicidade está ligada 
ao processo educacional é responsabilidade da escola desde o 
infantil proporcionar este grande e valoroso conhecimento as 
crianças. 
Portanto o brincar na escola resgata na criança a valorização 
de um ser social, cultural e emocional, e desenvolve a 
capacidade de pensar e criar, as atividades lúdicas são 
importantes e fundamentais na educação não apenas para as 
crianças como também para os adolescentes, e porque não 
dizer para os adultos também. Porque quem de nós adultos, 
algumas vezes na vida já não nos encontramos agindo como 
criança, ou seja, brincando como criança nos faz de conta da 
vida, afinal somo seres de alma lúdica e, somos seres sociais e 
viver em sociedade nos dar esta liberdade de aprender que na 
vida tudo é arte e, a mesma está presente desde a criação, 

basta sabermos definir sua importância.  
 

Concordo com a autora quando diz que “o ser humano é política, é 

cultura e é arte também. Fomos criados para usufruir de todas as harmonias 

artísticas imaginárias, e acredito que isto inclui a arte de brincar”. Por que 

acredito que todo ser humano quando nasce já traz um dom divino dentro de si, 

e isto inclui a arte de brincar e que todo adulto muitas vezes deixa revelar a 

criança que existe dentro de si, como diz Milton Nascimento na canção: “Há um 

menino há um moleque morando sempre no meu coração toda vez que o 

adulto fraqueja ele vem pra me dar à mão”. 
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 Ao falar de arte Ferraz e Fusari (1992, p.20) defendem que  

[...] a educação escolar em Arte deve ser acessível a todos, 
numa concepção de escola democrática, e deve garantir a 
posse dos conhecimentos artísticos e estéticos. Mas para a 
concretização dessa escola que aspiramos é necessário ter 
consciência muito clara do momento em que se encontra no 
processo de evolução histórica. 
 

Esta reflexão mostra que a arte não é somente executar, produzir e 

realizar, o simples fazer não basta para definir sua essência. A arte é também 

invenção e história. 

  Nesta disciplina aprendi a importância de uma brinquedoteca na 

escola e sua estrutura com o canto da leitura, canto do teatro, canto da 

criatividade, canto do faz de conta e brinquedos livres. Também aprendi a fazer 

um plano lúdico, que foi elaborado de forma coletiva, onde cada um dava uma 

sugestão e a professora ia complementando. O plano tinha como tema central 

o meio-ambiente e era composto de objetivo geral e específico, conteúdo, 

metodologia (psicomotor, afetivo e cognitivo), público alvo e avaliação. 

Considerei importante levar em conta na metodologia os três aspectos – 

psicomotor, afetivo e cognitivo, porque muitas vezes só levamos em conta o 

aspecto cognitivo. 

Estes foram os aspectos teóricos estudados. Os aspectos práticos foram 

desenvolvidos através da confecção de brinquedos e instrumentos musicais, 

que confeccionamos na sala. Entre eles consegui fazer três tipos de 

brinquedos: o pau de chuva, o engole bila e o pingue-pongue. Todos feitos com 

materiais reciclados, como garrafa pet, cordão, cola, papel, arame, etc. Foi 

muito prazeroso, levei até meu filho e, ele se divertiu bastante com as 

variedades de brinquedos realizados em sala. 

As fotos abaixo retratam esse momento. 
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Os aspectos estudados na disciplina me permitiram rever alguns 

conceitos já estabelecidos ao longo da minha vida, como por exemplo, que a 

criança na escola não podia brincar, somente na hora do recreio. Compreendi 

que na prática a criança aprende brincando, desenvolvendo sua criatividade. 

Para que isso ocorra aprendi um método estratégico como oferecer o prazer de 

brincar com meus alunos, quando ofereço a eles a condição deles mesmos 

criarem, ou seja, eles mesmos inventarem seus próprios brinquedos. Algo que 

a tecnologia tem tirado de nossas crianças cada vez mais rápido. Essas idéias 

são reforçadas por Oliveira (2006, p.102), quando defende “que o brincar [...] 

para que se caracterize como tal, deve partir da criança, ser espontâneo”, mas 

também faz uma alerta ao trazer a espontaneidade refletindo que isso não quer 

dizer ausência de intenção pedagógica ao pontuar “o que não invalida 
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absolutamente que o material que lhe fique à disposição, entre outros, seja 

diferenciado e construído com uma determinada finalidade pedagógica”. 

A atividade de confecção de brinquedos proporcionou-me, ainda, 

desenvolver uma atitude crítica diante da prática docente, dos materiais 

utilizados aguçando a minha sensibilidade, percepção e imaginação. 

  Como educadora acredito que o professor precisa está disposto à 

brincadeira e a vivência artística porque mesmo fora da escola, a presença do 

adulto é muitas vezes solicitada pela criança. O professor é um intermediário 

entre o aluno e o conhecimento assumindo um papel importante na formação 

do aluno. 
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2  ARTES PLÁSTICAS E EDUCAÇÃO 

 

A disciplina de artes plásticas e educação  tinha como objetivos: Discutir 

os aspectos da perspectiva do emprego das artes plásticas na educação, 

através das orientações conceituais metodológicas e teóricas; Desenvolver 

atividades criadoras e educativas em sala de aula; estimular  atividades críticas 

e reflexivas que ajudem a desenvolver a sensibilidade, percepção e 

imaginação.  

O professor da disciplina foi o artista plástico Franzé Chaves que 

carinhosamente é chamado de Barrinha. Ele ministrava aulas expositivas 

dialogadas, ou seja, com a participação dos alunos, sempre procurando ajudar 

os alunos a descobrirem que eram capazes de analisar, compreender e saber 

resolver problemas técnicos no planejamento e montagem dos trabalhos 

artísticos que foram apresentados e produzidos na sala de aula. Dentre eles: 

Telescópio, pinturas em blusas, desenhos em quadros, colagens, gravuras e 

fotografias.  
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Foi através dessas atividades que aprendemos uma linguagem visual. E 

a partir da análise das imagens, das criações foi possível fazer uma leitura, 

descrição e interpretação de obras de artes. Assim, consegui expressar minha 

emoção pintando uma declaração de amor e carinho por meu filho em uma 

blusa com a seguinte frase: Ruan preciso de você ao meu lado para sentir que 

estou viva, foto apresentada na capa. 

O professor Barrinha tinha um método muito interessante de ministrar 

suas aulas, estava sempre fazendo brincadeira com alguém, ou às vezes 

contando alguma pegadinha, por exemplo, uma que achei super engraçada: 

“Peça para alguém repetir sete vezes a palavra GUEMA, e em segundos 

pergunte: Qual o nome da clara do ovo?” Esta forma de ser professor reforçou 

para mim a importância do lúdico na sala de aula, independente da idade, pois 

como afirma Oliveira (2006, p.97) 

 
A visão do brincar como atividade característica e quase exclusiva da 
infância vem há bom tempo sendo abandonada, graças à ampliação 
e conseqüente ressignificação do conceito de lidicidade. [...] essa 
abertura se apóia em pesquisas atuais que comprovam a importância 
do lúdico em todas as fases da vida e nos mais variados contextos, 
como fator de proteção ao desenvolvimento, manutenção e 
reabilitação de nossos processos biopsicossociais. 

 

Admiro tudo que está relacionada à arte, a cultura, o artesanato, enfim, 

tudo que é criação artística. Gosto muito de fazer trabalhos manuais e  gostaria 

de ressaltar, ainda, que uma boa parte da minha família sobrevive do 

artesanato, da fabricação totalmente manual de chinelos de couro. Este 

trabalho já conta com a 3ª geração. Costume ensinado de pai para filho. Cresci 

vendo, e até hoje vejo as crianças da minha família aprender a fabricar as 

sandálias ensinadas pelos mais velhos. Acredito que por isso me identifiquei 

bastante com esta disciplina, que além do aprendizado permitiu que eu fizesse 

um resgate do início da minha vida escolar, lembrando da disciplina que tive na 

4ª e 5ª série que se chamava Educação Artística, onde aprendi nas aulas fazer 

algumas coisas, tais como: 

- tapete de lã, feito em uma grade quadrada com pregos. 

- alguns tipos de flores de tecidos e papel. 

- jarros com flores. 

- lembrancinhas de mesa de aniversário etc.  



20 
 

Nesta disciplina pude perceber, sentir, compreender e aprender a 

importância das artes plásticas na educação. Acredito que a arte na vida do ser 

humano tem a possibilidade de tornar-los seres críticos e capazes de 

desenvolver a cada dia atividades criadoras. 
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3  DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

                   

 A disciplina Didática do Ensino Superior foi ministrada pela profª 

Adeliane Sales Fernandes e tinha os seguintes objetivos:  

 Esta disciplina oportunizou ampliar, reforçar, acrescentar vários 

conhecimentos sobre a didática do ensino, as definições da didática, as três 

dimensões da didática que são: 

 Dimensão humana: professor x aluno; professor x direção x 

sociedade 

 Dimensão Política social: são os elementos que influenciam as 

transformações da sociedade, formando cidadão.  

 Dimensão Técnica: é a que define os objetivos.  

Através da leitura de alguns textos das apostilas contextualizamos o 

pensamento dos teóricos em relação à didática destacando as idéias de 

Rogers, Wallon, Jean Piaget, John Dewey, Decroly, Paulo Freire. 

A professora Adeliane apresentou um excelente trabalho com a turma, 

usando a metodologia de aulas expositivas dialogadas, debates com a 

compreensão dos temas propostos na disciplina. Para esta compreensão a 

turma foi dividida em grupos e cada grupo ficou com um tema para refletir  em 

sala de aula. O meu grupo realizou uma dramatização mostrando os dois 

lados da docência: o lado do professor criativo, que estimula o aluno a criar, 

inventar e desenvolver sua criatividade. E, mostramos o outro lado o do 

professor não criativo, aquele que já traz a atividade pronta e não deixa o 

aluno pensar, como por exemplo: A rosa que o aluno vai pintar deve ser 

vermelha e folha verde com o cabinho marrom.  

Ao participar desta atividade foi que percebi a didática como o exercício 

de integração entre a prática e a fundamentação teórica para a transformação 

da prática docente e consequentemente da sociedade, porque “a Didática é 

teoria e prática do ensino, conjugando fins e meios; propósitos e ações; 

objetivos, conteúdo e forma”. (FARIAS [et al.], 2008, p.21). 

 

Os outros grupos refletiram sobre: 

 As contribuições psicológicas p/ educação. 
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 Os aspectos psicológicos da educação. 

 Por que Arte e Educação. 

 Avaliação. 

 Planejamento. 

 Cada grupo desenvolveu esta atividade de forma diferente, através de 

dramatizações, músicas, textos e outras estratégias, demonstrando as várias 

possibilidades metodológicas do trabalho docente.  

 Após essa atividade a professora apresentou alguns vídeos sobre 

educação que me fizeram refletir sobre a importância do papel do professor.   A 

partir dessas reflexões reconheci a importância da didática como elemento 

fundamental em todo processo educativo e seu desenvolvimento no ensino 

superior.    Aprendi, também, a importância da didática em relação aos projetos 

pedagógicos escolares. Gostei bastante de participar das atividades de grupos 

solicitada na sala, por que houve uma ótima integração.  

Durante o curso o professor Rabelo apresentou um livro sobre o valor da 

educação do escritor Ciriaco Izquierdo Moreno (2002) do qual destaco o 

seguinte trecho: 

 

     A valorização dos princípios morais consiste em uma 
conquista humana e histórica. É no ambiente familiar que 
ocorre o processo propicio para uma educação de valores. A 
escola tem seu papel importante na formação e educação dos 
indivíduos em aspectos especificamente humanos. Porém 
deve-se entender que os valores adquiridos na família e na 
escola são responsabilidades que devem ser partilhados 
através da compreensão, interação, discernimento e 
colaboração. 
    Vivemos em uma sociedade onde a busca pelos valores são 
competidos, e como ponto de referências faz-se necessário e 
urgente a ação educativa pessoal. Só então, só era possível 
essa educação pessoal de valores quando há consciência de 
mudanças e ter como principal objetivo a contribuição na 
formação de personalidades a partir dos valores.  
    A importância da educação nos dias atuais é cada vez mais 
necessária e urgente, pois ela faz parte integral do 
desenvolvimento do ser humano tornando-o capaz de adquirir 
através do conhecimento responsabilidade e dignidade, 
também como oportunidade de se dedicarem a cultivar os 
valores da inteligência, da vontade e da cultura além daqueles 
valores éticos e morais. Afinal a educação é uma 
responsabilidade de todos nós, e para ser ter credibilidade é 
preciso ter valores.  
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    Esses valores devem ser vivenciados pelo desejo de encarar 
a vida humana com mais seriedade. Os nossos valores morais 
são elementos que consiste a nossa realidade pessoal afinal a 
pessoa educa-se quando se torna consciente de si mesma e 
responsável por si mesmo. É gratificante e vale a pena ver 
como a sociedade que mesmo em meio as crises que 
enfrentamos existem pessoas ativas e criativas que então é 
constante procurar de um mundo de valores.  
    As mudanças existentes da educação exigem orientações 
capazes de responder as necessidades e as expectativas da 
educação em valores. Os métodos e as técnicas para o 
esclarecimento amplo dos valores devem estar com a 
prioridade de promover um autoconhecimento pessoal. O valor 
é a certeza pensada e certa de algo que nos forma seja de 
maior ou menor escala. Os valores renovam nossas ações de 
vida e eleva as pessoas, ou seja, o individuo para a sociedade.  
 
 

Concordo com o autor ao falar dos valores, porque isto significa muito na 

minha formação e refletem na minha personalidade como educadora. Como 

também na minha consciência cultural, moral, afetivo e social, até mesmo 

espiritual. Esses valores dramatizam toda nossa ação de viver. A educação em 

valores é um processo que mantém relação direta com os aspectos humanos 

do individuo. A pessoa se educa a medida que se torna consciente de si 

mesma e responsável por si mesma.  E como hoje vivemos em profunda crise 

de valores acredito que na minha formação educar em valores, surge como 

uma exigência irreversível, por isso é significativo colocá-lo nesse portfólio. 
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4  TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

               

A disciplina Teorias Cognitivas da Aprendizagem tinha como objetivos: 

conhecer a evolução da criança, nas áreas cognitiva, emocional e social. 

Compreender os concertos centrais da epistemologia genética e da abordagem 

sócio-historica; identificar divergências e semelhanças entre as teorias 

estudadas e relacionar o conteúdo da disciplina com a prática pedagógica.   

A professora Andréia Abrantes fez um excelente trabalho em suas aulas 

usando a metodologia de aulas interativas com exposição, discussão, reflexão 

e contextualização, trabalhos grupais e individuais e seminários, porque ao 

favorecer essa diversidade metodológica ajudou na compreensão dos 

conteúdos, além de permitir conhecermos e vivenciarmos várias estratégias de 

ensino. Sobre essa temática Veiga (1991, p.8), faz uma alerta pontuando que 

“uma coisa é óbvia: as técnicas de ensino não são naturais ao processo de 

ensinar, mas são condições que dão acesso a ele”. Anastaciou e Alves (2004, 

p.70), contribuem com esta reflexão dizendo que “as estratégias visam à 

consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza sobre aonde se pretende 

chegar naquele momento com o processo de ensinagem”. É uma alerta 

pertinente, porque não basta aplicar técnicas, é preciso conhecer a realidade 

do aluno, da turma. 

                  Entre os estudos que fizemos dos teóricos o que mais me chamou 

atenção foram os estudos realizados por Piaget ao tratar do desenvolvimento 

cognitivo da criança através dos estágios: sensório-motor, pré-operacional, 

operações concretas e operações formais. Esse “desenvolvimento é concebido 

como um fluxo  contínuo de modo cumulativo, em que cada nova etapa é 

construída sobre as etapas anteriores, integrando-se a elas”. (MUNHÓZ, M. A.; 

ORTIZ L.C.M , 2006). 

    Conforme os debates em sala e os textos lidos aprendi sobre os estudos de 

Jean Piaget (epistemologia genética) e  Vygotsky (abordagem sócio-histórico) 

os seguintes pontos: 

 Embora discordassem quanto ao processo de construção, ambos 

viram o desenvolvimento/aprendizagem da criança como 

necessariamente ativo, não ocorrendo de maneira automática.  
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 Piaget estava basicamente interessado em como o conhecimento é 

formado e construído. Sua teoria é uma teoria de invenção ou da 

construção que ocorre na mente do individuo. 

 Porém Vygotsky estava preocupado com a questão de como os 

fatores sociais influenciam o desenvolvimento intelectual. Essa 

teoria de Vygostsky é uma teoria da transmissão do conhecimento 

da cultura para a criança.  

 Embora ambos acreditarem nos mesmos conhecimentos, cada um 

tinha o seu ponto de vista diferentes. Então o meu papel como 

educador deve ser visto como um encorajador, estimulador.  

 O que é desejado é que o professor deixe de ser um expositor 

satisfeito em transmitir soluções prontas, mas, um seja um mentor 

estimulando iniciativa e a pesquisa. 

 Aprendi com as teorias de Jean Piaget e Vygotsky as semelhanças e 

diferenças no desenvolvimento e aprendizagem. Os 

conhecimentos que obtive através da leitura das informações dos 

textos, foi que cada teórico abordaram em suas teorias as 

características, os aspectos tipicamente humanos do 

comportamento do individuo na história humana. Conhecemos a 

evolutiva do desenvolvimento das crianças nas áreas cognitivas e 

intelectuais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gostaria de registrar a grande importância que foi este curso para minha 

vida pela experiência e conhecimento adquirido, o aprendizado que vivi em 

cada disciplina, o apoio e atenção da coordenação e direção da faculdade, o 

professor Rabelo pelo excelente trabalho de coordenação na escolha de seus 

professores e orientadores que ministram as disciplinas em especial a 

professora Tânia como orientadora deste portfólio.  

Aprendi, não tanto quanto quis, mas vi que conhecendo o universo ao 

meu redor, aprendo a me conhecer melhor e partirei em buscar muitos ideais. 

Reconheço a falta de um pouco mais de empenho e envolvimento na 

confecção deste portfólio, mas considero-me vitoriosa por ter conseguido 

chegar até este ponto, transpondo os obstáculos que sugiram. Sabemos que 

sem o esforço da busca é impossível a alegria do encontro. 

Hoje sinto a emoção da despedida. 

Hoje é um ponto de chegada e ao mesmo tempo um ponto de partida. 

Esta partida que com certeza me levará a desenvolver com praticidade 

todos os conhecimentos que adquirir em cada disciplina do curso. 

Neste portfólio ficará arquivado o registro pessoal e individual da minha 

vida acadêmica.   
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