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"Cada pessoa em sua existência pode ter duas atitudes: construir e plantar. Os construtores 

podem demorar anos em suas tarefas, mas um dia terminarão aquilo que está fazendo.  

Então param e ficam limitados por suas próprias paredes. A vida perde o sentido quando a 
construção acaba.  

Mas existem os que plantam. Estes, às vezes, sofrem com tempestades, com as estações e 
raramente descansam.  

Mas ao contrário de um edifício, o jardim jamais pára de crescer. E ao mesmo tempo em 

que exige atenção do jardineiro, também permite que, para ele, a vida seja uma grande aventura.  

Os jardineiros sempre se reconhecerão entre SI, porque sabem que na história de cada 
planta está o crescimento de toda terra."  
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Introdução 

 

Eu, Maria Lucíola Martins de Souza, natural de Fortaleza CE, nasci 16 de abril de 

1953 e sou filha de Francisco Martins da Rocha e Ormezinda Pereira da Rocha e família 

formada por dezesseis irmãos.  

Aos oito anos de idade, fui alfabetizada na escola Medalha Milagrosa, localizada no 

bairro Montese. Depois fui remanejada para a escola do Estado do Paraná, onde conclui todo 

o ensino fundamental (primário, na época). Nesta escola tive professores dedicados com a 

turma, inclusive em relação a português e ciências. Ao término do primário, fui para o colégio 

Justiniano de Serpa, onde conclui o Ensino Médio (ginásio). Obtive bons resultados, fiz 

amizades e tive a oportunidade de ampliar meus conhecimentos.  

Passaram-se alguns anos, casei e tive três filhas. Fiz o curso Técnico de Enfermagem e 

ingressei na área da saúde. Em 1992, houve um Concurso Público para o IJF, no qual fui 

aprovada, onde trabalho atualmente. Em 2003, fui aprovada no Vestibular da Universidade 

Vale do Acaraú, para formação de professores, conclui o curso.  

Após a graduação, decidi fazer uma especialização em Arte-Educação e Cultura 

Popular na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. Pretendendo a qualificação e o 

aprimoramento dos meus conhecimentos para atuar na área educacional.  

No âmbito da escola, a arte ganha espaços. Começa a ter uma participação importante 

no aprendizado de nossas crianças, jovens e adultos. Atualmente, cresce em nosso país um 

número maior de pessoas envolvidas com a arte em geral. Por ser amplo este campo de 

conhecimento, cada pessoa se identifica com algo que lhe dá mais prazer.  

O contexto histórico da Arte-Educação, inicia-se em 1948, com o incentivo do artista 

plástico Augusto Rodrigues, um brasileiro que acaba liderando um grupo de artistas, desta 

forma cria a Escolinha de Arte do Brasil. Primeiramente, essas expressões artísticas eram 

ensinadas às crianças, logo depois passaram a dar aulas para jovens e professores, não 

somente brasileiros, mas de outras nacionalidades.  

Com tudo isso acaba surgindo os cursos de especialização de arte e educação, com o 

propósito de fazer com que os educadores pudessem ter o conhecimento e poder da arte na 

educação.  

Atualmente apesar de todo este crescimento, ainda há nos alunos uma relação 

tradicional e limitada com a aula de arte, pois poucos conhecem os assuntos abordados em 

sala de aula. Pelo fato que a arte é sempre relegada para um segundo plano, ficando como se 

fosse apenas um complemento, algo secundário para a educação. Segundo Varela apud Fusari 
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& Ferraz (1993, p. 17):  

 

O espaço da arte-educação é essencial à educação numa dimensão muito 

mais ampla, em todos os seus níveis e formas de ensino. Não é um campo de 

atividade, conteúdos e pesquisas de poucos significados. Muito menos está 

voltado apenas para as atividades artísticas. É um território que pede 

presença de muitos, tem sentido profundo, desempenha papel integrador 

plural e interdisciplinar no processo formal e não-formal da educação. Sob 

esse ponto de vista, o professor poderia exercer um papel de agente 

transformador na escola e na sociedade.  

 

 

O ensino de arte, hoje, é uma área do saber, uma disciplina com origem, história, 

questões e metodologia. Foi acreditando nesta premissa que a proposta inicial quando 

comecei a fazer o curso de especialização em Arte-Educação e Cultura Popular na Darcy 

Ribeiro foi com o único propósito de me especializar em Arte, uma área que de certa forma já 

havia um contato, pois sempre trabalhei com materiais recicláveis e outros. Mas o que ainda 

não conhecia a arte no ensino, o seu papel na educação. O ensino da arte exige hoje novas 

metodologias de ensino-aprendizagem no âmbito escolar. Pois, a tecnologia e a globalização 

têm influenciado bastante, principalmente em relação à inovação que direciona o artista a 

vivenciar outros trabalhos, culturas que desenvolverá o saber, o conhecimento de forma mais 

ampla, do inventar, do criar, do fazer.  

No decorrer desse período acadêmico tive a oportunidade de conhecer e aprofundar-

me nas disciplinas citadas neste portfólio, as quais fazem referências a arte-educação. Ou seja, 

a arte no âmbito educativo inserindo novos conhecimentos no ensino-aprendizagem, que será 

com certeza um processo inovador, criativo, para o educador e o educando que ambos 

promoverão experiências, criando um espaço de emoções.  

Portanto, os resultados apresentados neste portfólio consideram que, a arte só 

beneficiará o ensino-aprendizagem, principalmente no contexto da parte cognitiva da 

formação humana, ou seja, de natureza intelectual que estão inseridos na arte. Pois, a música, 

o teatro, a dança, a pintura entre outros, são relacionadas na base educacional do ser humano. 

A interação da arte surge a partir da expressão, da forma, do ritmo, do pensamento, do 

conhecimento que surgem no desenvolvimento educativo, que faz referência na educação 

infantil, e que tem o objetivo de desenvolver nas crianças o seu intelecto, a sua capacidade de 

desenvolver o seu caráter, a maturidade.  

Ou seja, que a mesma possa desenvolver habilidades e contribuir de forma dinâmica, 

no aprofundamento de conhecimentos na educação por inteira. Dessa forma, que a arte possa 

ser cada vez mais reconhecida no âmbito educacional.  
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1. Disciplina: Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica  

1.1. Tema: Pedagogia Progressista  

 

 

A disciplina Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica foi orientada pela 

professora Mestra Clóris violeta.  

Sua metodologia foi apresentada através de aulas expositivas, vídeos, dinâmicas, 

oficinas, atividades em grupos e debates, objetivando fornecer noções básicas sobre o 

processo ensino-aprendizagem mediante o estudo das Teorias e Tendências Pedagógicas.  

As Tendências Pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas, sendo que 

no ramo da pedagogia liberal, se encontra a renovada não-diretiva, a tendência liberal e 

progressista e a liberal renovada. 

O grande inspirador da pedagogia não-diretiva é Carl Rogers, um influenciador de 

educadores e professores. A partir da sua teoria, Rogers apud Ferrari (2008) afirma que 

todo o esforço desta tendência está em estabelecer um clima favorável para haver uma 

mudança dentro do indivíduo, em que este esteja bem consigo próprio e com o ambiente 

que está inserido. Esta tendência propõe uma educação centrada no aluno, objetivando 

formar a personalidade através da vivência de experiências significativas ao seu 

aprendizado, buscando também a motivação da auto-realização. Na pedagogia liberal, 

sustenta a idéia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de 

papéis sociais, de acordo com as aptidões de cada um.  

No entanto, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores e as normas 

vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura individual. A ênfase 

no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classes, pois difunde a idéia de 

igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições.  

Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional e por razões 

de recomposição de hegemonia da burguesia, evolui para a pedagogia renovada (também 

denominada de escola nova ou ativa), o que não classifica a substituição de uma pela outra, 

pois ambas convivem na prática escolar.  

A tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o ensino 

humanístico, de cultura geral, na qual o aluno é educado para atingir pelo próprio esforço sua 

plena realização como pessoa. Contudo, os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação 

professor-aluno não tem nenhuma relação com o cotidiano com o aluno e muito menos com 

as reações sociais.  
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 Quanto a Tendência Liberal Renovada, pode-se afirmar que a mesma acentua-se 

igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. Porém, a 

educação é um processo interno e não externo, parte das necessidades e interesses individuais, 

necessários para a adaptação ao meio. Por fim, apresenta-se, entre nó em duas versões 

distintas: a renovada progressista ou pragmatista.  

Sendo assim, essas teorias me inspiraram no sentido em que valorizar o aluno, como 

um ser em transformação e que todo o cuidado com o seu aprendizado, são a chave para o seu 

total desenvolvimento em sala de aula e também no meio que está inserido. A compreensão 

dessas temáticas eleva o meu conhecimento e o meu desenvolvimento como pedagoga a estar 

direcionada para o aluno e entender a cada um como um ser individual, com conhecimentos 

distintos uns dos outros, desta forma respeitando o nível de cada um na aprendizagem. 
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2. Disciplina: Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais  

2.1. Tema: Cultura e Democracia  

 

 

A disciplina Pluralismo Cultural foi orientada pelo professor Cleison Luís Rabelo.  

Sua metodologia foi apresentada através de aulas expositivas e participativas, levando 

o aluno a descobrir-se e interagindo com os demais grupos, para uma melhor análise e 

compreensão dos temas abordados: Estudo de texto, debates, artigo científico. Pois o objetivo 

principal foi trabalhar sobre o convívio dos diferentes grupos sociais, ou seja, o processo de 

formação da sociedade contemporânea, a diversidade cultural e o multiculturalismo, e 

principalmente a relação das políticas de inclusão e de exclusão e a formação da política 

educacional.  

Conforme o Plano Nacional de Cultura por Vanucchi, o marechal Castelo Branco 

definia o brasileiro como "democrata por formação". Essa idealização pretendia-se, e em 

grande parte impor e reforçar um conceito de cultura brasileira abstrato, desenvolvido num 

país hipotético, privado de tensões de poder, sem divisão de classes, inverso às injustiças 

sociais. Os brasileiros viveriam, assim, nesse sonho maravilhoso de um espaço-tempo isento 

de contradição, terra de cultura livre, democrática e não imposta como nos regimes 

autocráticos.  

Entretanto, enumeram-se algumas ações imprescindíveis (Folha de São Paulo, 1985, 

p,31): identidade, liberdade, descentralização, democratização, participação, integração.  

 

• Identidade: “Todo cidadão brasileiro tem o direito assegurado ao 

respeito da sua realidade cultural; assim, devem ser garantidas todas 

as manifestações heterogêneas e multiculturais.”  

 

• Liberdade:" A todo cidadão brasileiro deve ser assegurado o direito de 

associação, de livre expressão."  

 

• Descentralização: "Deve ser assegurado a todos os cidadãos o direito 

de criar e gerir seus próprios espaços culturais." 
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• Democratização: "Todo cidadão brasileiro deve ter assegurado o 

direito ao conhecimento e ao acesso aos meios de produção e de 

fruição cultural."  

 

• Participação: "A todo cidadão brasileiro deverão ser assegurados o 

direito e a liberdade de participação e de intervenção no processo cultural 

do país."  

 

• Integração: "Deve ser assegurado a todo cidadão brasileiro o direito ao 

respeito da sua realidade cultural como ponto de partida de sua educação 

através da escolarização formal, bem como o direito ao aprendizado da 

arte em todos os níveis escolares e o reconhecimento da função social e 

educacional do artista na escola e na comunidade."  

 

Considero essa disciplina de grande valor tanto para a minha vida pessoal quanto 

profissional. Pois, tive a oportunidade de conhecer e explanar, principalmente o tema Cultura e 

Democracia o qual foi escolhido para uma melhor sintetização do assunto. Pois, os valores e 

padrões culturais são de extrema importância para os pilares da educação. Tendo em vista os 

modos de viver e pensar, as condições materiais e intelectuais de vida de cada grupo social. E 

quando os direitos dos indivíduos são assegurados por lei, estes devem ser respeitados e 

priorizados para o desenvolvimento saudável da sociedade. A cultura é um direito e um dever de 

todos.  
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2.1.1 ANEXO 

 

A diversidade das culturas: 

devem ser garantidas todas as manifestações heterogêneas e multiculturais. 

 

Democracia: 

A cultura é um direito e um dever de todos
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3. Disciplina: Teorias Cognitivas da Aprendizagem  

3.1. Tema: Pensamento e Linguagem  

 

A disciplina Teorias Cognitivas da Aprendizagem foi orientada pela professora 

Alessandra Costa Lima graduada pela Universidade Estadual do Ceará e especialista em 

Psicopedagogia.  

Sua metodologia foi apresentada através de atividades em grupo, vídeo, leituras, 

apresentação de seminários, aulas expositivas, textos e filmes. Porém, o objetivo principal foi 

trabalhar os conceitos segundo os pressupostos teóricos de Jean Piaget e Vigotsky, onde o 

tema foca o pensamento e linguagem: atenção, memória, motivação, inteligência emocionais 

e múltiplas.  

A linguagem, segundo Vygotsky, tem uma função importante, que consiste na 

comunicação social. A linguagem além de facilitar a comunicação através da criação e 

utilização dos signos pode utilizá-la como uma generalizante. O homem vive experiências 

diferentes de formas complexas e particulares, para expressar através da linguagem o que 

pensa, precisa utilizá-la de uma forma em que todos possam entendê-lo, por isso essa função 

de pensamento generalizante que toma a linguagem um instrumento de pensamento.  

Vygotsky em suas teorias estudou o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. 

Observou a evolução do indivíduo desde o nascimento, onde a linguagem não é tão presente, 

mas a criança tem uma fase chamada pré-verbal, em que através desta é capaz de 

determinadas ações sem a mediação da linguagem, fazendo apenas manifestações verbais, 

como o choro, o riso entre outras.  

Oliveira (1993, p. 47):  

Quando os processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem se 

unem, surgindo, então. O pensamento verbal e a linguagem racional, o ser 

humano passa a ter a possibilidade de um modo de funcionamento psicológico 

mais sofisticado mediado pelo sistema simbólico da linguagem. Para o mesmo o 

surgimento dessa possibilidade não elimina a presença da linguagem sem 

pensamento (como por exemplo), nem do pensamento sem linguagem (nas 

ações que requerem o uso da inteligência prática, do pensamento instrumental). 

Mas o pensamento verbal passa a predominar na ação psicológica tipicamente 

humana. Portanto, ele é objeto privilegiado dos estudos da psicologia, onde os 

processos mentais superiores interessam, particularmente para a compreensão do 

funcionamento do homem enquanto ser sócio-histórico. 
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Após essa fase, a criança terá o desenvolvimento da linguagem, uma forma mais 

racional e mais intelectual de se comunicar. Quando a linguagem surge, o que logo irá 

importar é o pensamento transmitido através das palavras, onde estas terão um significado. 

Uma palavra terá um determinado significado que valerá para a comunicação em geral dos 

homens. Ao dizer a palavra caneta, estou falando uma palavra que tem um determinado 

significado e este significado será para todos os homens. A palavra caneta e o seu significado 

não serão aplicados para cadeiras, copos, etc. Essa fase das palavras para as crianças será um 

processo importante e complexo, até pela experiência individual de cada uma. 

Logo após essa fase, a criança por volta dos três ou quatro anos de idade fica entre o 

discurso socializado e o discurso interior a "fala egocêntrica".  

Conforme Oliveira 1993, p. 52)  

Fala egocêntrica ou discurso egocêntrico é o discurso da criança quando dialoga 

alto consigo própria, quando fala sozinha (ou pensa alto). Isso acontece 

frequentemente com crianças por volta dos três ou quatro anos de idade. Ao 

querer um brinquedo que está fora de seu alcance, por exemplo, uma criança 

poderia dizer para si própria: "vou pegar aquele banquinho e subir nele... Ih, ele 

é muito baixinho. A cadeira é grande, vou pegar a cadeira...  

 

Em síntese, a linguagem é um processo contínuo, um desenvolvimento entre o 

pensamento e a linguagem racional e que possibilita a comunicação social entre os homens e o seu 

meio.  

Meus conhecimentos ficaram mais ricos em relação ao desenvolvimento da linguagem e 

suas relações com o pensamento que foi explanado de forma complexa. É de suma importância, 

pois em sala de aula aprimora a forma com que trabalhamos as expressões de cada aluno, 

desenvolvendo o seu falar e agir, diante das atividades propostas pelo professor. Será de grande 

valor para ser trabalhada de forma interativa, principalmente nas séries iniciais que será um 

processo gradual e contínuo, na educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3.1.1 ANEXO 

 

A escrita: uma forma de linguagem 

 

Através da leitura, da escrita, o aluno                                                                                 

tem a possibilidade de desenvolver o seu cognitivo,                                                                

a sua capacidade de raciocinar. 
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4. Disciplina: Didática do Ensino Superior  

4.1. Tema: Qual a situação atual da Didática 

 

 

 

A disciplina Didática do Ensino Superior foi ministrada pela professora Adeliane 

Sales que favoreceu reflexões como: no âmbito educacional, tem-se discutidos vários 

problemas a respeito dessa disciplina, em todas as discussões, explícita ou implicitamente, 

uma tomada de posição teórica. A Didática deve conviver com essa dupla feição, teoria e 

prática.  

Porém, os caminhos didáticos, ao contrário do que julgam tecnodidatas, são amplos e 

diferenciados e não escritos e exclusivos.  

Conforme Teixeira (2005, s/p)  

 

É na educação que existe a possibilidade do desenvolvimento das relações 

harmônicas plenas de todas as faculdades do ser humano. Capacitando-o a 

interagir com o meio físico, moral, espiritual, social, científico, tecnológico, de 

forma crítica, presente criativa, ética, proporcionando a auto-realização do ser 

humano, em cuja existência enalteçam os elevados princípios cristãos.  

 

Com isso a educação está alicerçada na concepção totalizadora que o ser humano tem 

do universo e da vida sobre a qual a orienta a sua existência, e que através da sua liberdade ter 

por finalidade o desenvolvimento pleno em todas as suas dimensões, preparando-os para o 

exercício consciente da cidadania. O exercício da capacidade do homem relacionar-se com a 

sua experiência cultural possibilita-lhe agir segundo um comportamento adquirido, dando 

origem ao processo que denominamos de relações pedagógicos e suas experiências culturais.  

A educação, portanto, pode ser entendida como o processo pelo qual o ser humano, 

através de suas capacidades de aprender, adquire experiências culturais que do ponto de vista 

externo cria condições de desenvolvimento, sensório-motor, afetivo, social, ético, intelectual, 

etc na qual internaliza, alcançando autonomia no processo de humanização.  

Segundo Meirieu (1998, p, 24):  

 

Educar não é só desenvolver uma inteligência formal capaz de resolver 

problemas de gestão da vida cotidiana ou ao se deparar com dificuldades de 

ordem matemática, educar é também desenvolver uma inteligência histórica 

capaz de discernir em que heranças culturais se estar inserido.  

 

Portanto, a didática é uma ferramenta de fundamental importância na área pedagógica, 



18 

 

pois serve como base para o professor desenvolver sua metodologia com grande eficácia, 

portanto, a mesma se fundamenta em objetivos educacionais, conteúdo, metodologia de 

ensino e avaliação.  

Ao dividir o sistema didático em partes, o sentido norteador desaparece e é preenchido com o 

senso comum, pois na didática se aprende as técnicas de dar aulas. Conforme Aragão apud 

SANTOS (1998, s/p),  

Educar não é domesticar e sim desenvolver o ser humano em função dele 

mesmo, das suas potencialidades e de uma sociedade mais justa, é desejável se 

construir uma nova lógica avaliativa. A avaliação classificatória é congruente 

com a estratégia memorística de um conhecimento estratificado. Se 

abraçarmos a concepção da dinamicidade e provisoriedade do conhecimento, a 

avaliação classificatória perde sentido.  
 

A aprendizagem indica interações do organismo com o meio ambiente, são interações 

cognitivas, incorporadas na criação de um mundo interior (autocriando), entendendo a própria 

vida como um processo de cognição, de aprendizagem na sua vivência e humanização.  

Neste sentido, a identidade, a individualidade e a autonomia são relativas e 

inseparáveis do meio histórico-cultural.  

Como futura educadora, aprendi que devo renovar minhas práticas pedagógicas, 

colocando-me sempre no lugar do aluno, sendo empática e tomando-se facilitadora do 

processo de ensino-aprendizagem do aluno, como também a minha relação pedagógica 

(didática) será eficiente para o sucesso do potencial dos educadores.  



19 

 

5. Disciplina: Metodologia da Pesquisa em Educação  

5.1. Tema: Os portfólios na Educação Superior  

 

A disciplina Metodologia da Pesquisa em Educação foi orientada pela professora 

Mestra Maria do Socorro de Sousa.  

Os trabalhos foram baseados na participação, no trabalho individual, de grupo e 

plenário. Em todas as etapas do trabalho, destacou-se a realidade do grupo, suas ações, 

reflexões e sistematizações do conhecimento coletivo. A presente disciplina objetivou 

contribuir com a fundamentação teórica e metodológica da formação de pesquisador, 

tomando-o proprietário de saberes sistêmicos necessária à produção de conhecimento. 

No âmbito educacional, o portfólio é constantemente apreciado pelo professor, 

pois este objetiva a construção e reconstrução e reelaboração do processo de ensinagem, ao 

longo de um curso ou de um período de ensino. O portfólio oferece, por parte de cada 

estudante, oportunidades de refletir sobre seu progresso na compreensão da realidade, ao 

mesmo tempo em que possibilita introduzir mudanças necessárias, imediatas e contínuas, 

tanto por parte do professor como do próprio estudante.  

Quanto à avaliação, o mesmo permite aos professores o trabalho processual, 

superando a visão pontual das provas e testes integrando-o no contexto do ensino como uma 

atividade complexa baseada em elementos de aprendizagem significativa e relacional.  

Dessa forma, verifica-se que o portfólio facilita a construção da identidade pessoal, a 

confiabilidade estabelecida entre o professor e acadêmico, exigindo uma nova concepção de 

avaliação.  

Com a utilização do portfólio, o principal desafio é colocar o estudante como 

responsável por seu processo de aprendizagem favorecendo ao professor a análise de 

singularidades e peculiaridades do desenvolvimento de cada um.  

Segundo Hernández (2000, p. 166):  

Um continente de diferentes tipos de documentos (anotações pessoais, 

experiências de aula, trabalhos pontuais, controles de aprendizagem, conexões 

com outros temas fora da escola, representações visuais, etc.) que proporciona 

evidências do conhecimento que foram sendo construídos, as estratégias 

utilizadas para aprender e a disposição de quem o elabora para continuar 

aprendendo.  
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O portfólio pode ser um instrumento capaz de dar respostas a expectativas, 

como: emancipação e ampliação da autonomia do estudante e diagnóstico para o 

professor.  

Entende-se que o portfólio é uma ferramenta importante tanto para o professor que 

analisa o desempenho final de cada aluno, como também para o aluno que necessita fazer esta 

análise e reflexão sobre tudo que aprendeu e concluiu de toda a sua performance, uma auto-

avaliação do seu processo de aprendizagem/ensino.  

No primeiro momento tive dificuldades em compreender qual sena realmente o 

objetivo deste tipo de trabalho, mas ao fazê-lo a expectativa é a de conclusão de mais uma 

etapa da minha vida acadêmica, e que ele possa favorecer de forma reflexiva nas minhas 

práticas pedagógicas.  
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6. Disciplina: Fundamentos Estéticos da Arte-Educação  

6.1. Tema: O significado da arte na educação  

 

Esta disciplina foi ministrada pelo professor Cleison Luis Rabelo. Sua metodologia 

embasada em textos, pesquisas, debate em sala de aula e trabalhos em grupo. Objetivando a 

total inserção do histórico da arte na escola como importante conhecimento para análises 

críticas, sobre a trajetória da mesma no ensino.  

A educação sempre esteve centrada em bases teóricas, em que nelas encontra-se um 

suporte para levar o ensino às escolas através de diversas perspectivas. Mas o que a educação 

não havia encontrado era o poder da arte e as suas linguagens como base para o conhecimento 

e o aprendizado, principalmente em crianças e jovens.  

A relevância da arte na educação é primordial, e o conhecimento dos professores a 

esta nova tendência nas escolas. Pois o ensino da arte não é meramente um complemento, 

uma atividade extra, mais do que isso, propõe uma nova forma de ver e ampliar o 

desenvolvimento do aprendiz, ao trazer novos caminhos para um melhor ensino. 

 É importante que o professor conheça as origens, os objetivos, as noções que cercam 

o mundo da arte, para que possam estar capacitados para desenvolver na sala de aula que 

trajeto firmar na relação professor e aluno. Por ser um mediador dos conhecimentos é preciso 

estar atento e organizar os conteúdos no âmbito da arte, para crianças e jovens.  

Para o meu desenvolvimento foi de extrema importância o conhecimento histórico da 

inserção da arte na educação. Pois todo o processo histórico revela a evolução da arte como 

vital para o ensino-aprendizagem. Desta forma, a disciplina me deu subsídios para fazer 

análises críticas quanto ao desenvolvimento de ações mais concretas, tomando como base a 

história da arte, o seu papel relevante na educação e o seu uso eficaz nas escolas. 

Reforçada com bons profissionais, a arte, proporcionará o desenvolvimento afetivo, 

cognitivo, social- e psicomotor das crianças. Além de aumentar sua auto-estima e capacidades 

para expressar e desenvolver a criatividade. Usada amplamente, poderá até reforçar os 

conteúdos de outras disciplinas, como português, matemática, Geografia. Culturalmente, a 

arte-educação está ajudando também a preservar a história de uma comunidade, de uma 

cidade e do país. 
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6.1.1 ANEXO 

 

A arte é um importante meio para aumentar a 

capacidade de expressão e desenvolvimento  

da criatividade dos alunos. 

 

A arte proporciona o desenvolvimento  

cognitivo, afetivo das crianças 
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7. Disciplina: Arte e Cultura Popular  

7.1. Tema: Arte popular: Criação e Tradição  

 

A disciplina Arte e Cultura Popular foi orientada por Cláudio Henrique Couto do 

Carmo, Mestre e coordenador do Grupo de estudo da Rede Arte na Escola (UECE).  

No decorrer da disciplina foram enfatizados complexos culturais do povo brasileiro 

(linguagem, usos e costumes, danças, artesanato, texto) e sua importância como processo 

educativo. Como objetivo foi estimulado à pesquisa referente às atividades artísticas, 

folclóricas e como auxiliar esses estudo e registros na educação. Na sala de aula tivemos todo 

o aparato para pesquisas e reflexões, através das atividades como leituras, debates, dinâmicas, 

audição de CD's e leitura de imagens em vídeos/DVD.  

Como atividade o professor Cláudio Henrique, nos solicitou um trabalho sobre a arte 

popular, a sua criação e tradição. O mesmo estimulou a relevância dessa pesquisa no espaço 

educativo escolar e/ou social. Dessa forma trarei neste portfólio algumas relevâncias do 

trabalho solicitado.  

A arte em geral é uma expressão da mente, do corpo, de um pensamento, de um 

indivíduo, mas também de um povo na tentativa de resgatar valores da arte. A arte popular é 

bem isso, o resgate de uma cultura, de um valor muito próprio de um povo.  

As riquezas exuberantes que cada povo traz como marca do seu universo particular, ou 

até mesmo geral, é colocada na forma materializada, onde podemos nos aproximar de cada 

gesto, de cada momento em que o criador compõe a sua mais bela forma de arte, pois é 

possível apreciar o exato momento do início da criação até a sua finalização. Os recursos 

utilizados tradicionalmente para a confecção de objetos de uso e de necessidade, por exemplo, 

como a argila, a madeira, a palha, hoje traduz parte da cultura e tradição transmitida por 

gerações. Mas não são apenas objetos, é também todo o conjunto de conhecimentos e crenças 

que fazem parte de um povo, como as cantigas, as lendas, as danças, as festas religiosas todas 

estas produções culturais trazem a tona o nosso folclore, a nossa cultua popular.  

No Brasil, particularmente, tem se valorizado toda a criação e tradição de todo o País. 

A partir de oportunidades através de programas ligados ao incentivo de expor a cultura local, 

não apenas como uma expressão artística, mas também se valendo de uma necessidade onde o 

criador é também um trabalhador mostrando toda a sua competência e disponibilidade para o 
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crescimento da renda econômica do local.  

Os artistas populares expressam seu modo de viver, de sentir através da arte e da 

cultura, como é demonstrado nas danças, na música, no teatro, na culinária, em variados 

espaços abertos para a total exploração da sua cultura. como pode ser citados nomes de 

grandes artistas populares, por exemplo, um grande poeta da nossa literatura popular, Antônio 

Gonçalves da Silva, dito Patativa do Assaré reconhecido pelos seus belíssimos poemas, sendo 

o poeta mais popular do Brasil, até mesmo está sendo estudado na Sorbone, na cadeira da 

Literatura Popular Universal.  

A arte por dom ou experiência, é uma arte. Em retratar a cultura, a vida de um povo, 

ser um grande observador capaz de tornar palpável um sonho, um pensamento, uma cultura, 

este é um grande criador.  

O trabalho consistiu na observação de toda a essência da arte popular, a análise de 

obras feitas por artistas da minha região e que enfatizou seus pontos mais fortes em uma 

sociedade que visa à preservação da identidade cultural, em que o indivíduo mescla sua 

subjetividade, toda a sua criação, com a tradição de uma cultura onde o próprio está inserido.  

Na minha pesquisa observei que atualmente, há uma crescente apreciação da arte 

popular pelos indivíduos da própria localidade, pois o trabalho do artista popular, além de ser 

uma obra de arte, traz consigo uma história particular. A valorização desta arte faz com que 

esta cresça e se eternize como algo imprescindível da nossa riqueza cultural.  

A partir do trabalho realizado resultou no conhecimento abrangente do que seria a 

arte, a cultura. Onde predominou o desejo da valorização e da disseminação da cultura 

popular, seja de qualquer lugar. Pois a arte traz ao indivíduo uma maneira de pensar diferente, 

contra qualquer tipo de discriminação, pois tudo é uma forma de expressão peculiar de cada 

indivíduo, de cada lugar. Todo indivíduo traz em si uma grande bagagem cultural que vale a 

pena desfrutar de todo o conhecimento.  

Vivian Catenacci (2001) diz: "as manifestações populares são elevadas ao nível de um 

saber, inferior talvez, mas um saber que merece estudo, investigação."  

Sendo a escola o primeiro espaço formal onde se dá o desenvolvimento de cidadãos, 

nada melhor que por aí se dê o contato sistematizado com o universo artístico e suas 

linguagens: artes plásticas, teatro, dança, música e literatura. Contudo, o que se percebe é que 

o ensino da arte está relegado ao segundo plano, ou é encarado como mera atividade de lazer 

e recreação. É uma realidade explícita, mas que como educadores podemos mudar e elevá-la 

como algo intrínseco à educação.  
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Há várias expressões de arte. Defendê-las e divulgá-las é papel dos professores e 

artistas, levando às crianças e adultos ao prazer de aprender arte. Seu valor está incutido em 

cada ser humano, que é um artista por natureza e faz parte da evolução do mesmo.  

A partir dos estudos feitos na disciplina, percebi que arte em si traz muitas vantagens 

para a educação, o mais interessante é que a arte produz um envolvimento afetivo entre 

professor e aluno que os fazem cúmplices, através da sensibilidade que os une e nas atitudes a 

que se lançam juntos a fazer. Por isso a importância do conhecimento em relação a toda 

expressão artística, seja de uma rendeira, ou artesão que usa a cerâmica como instrumento 

para o seu trabalho, tudo isto podendo ser levado ao âmbito escolar, eleva o professor e o seu 

aluno a um espaço que abrirá portas para um futuro bem melhor, para a nossa educação, para 

o nosso país.  
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7.1.1 ANEXO 

 

Crianças desenvolvendo trabalhos com pintura 

que elas próprias desenvolveram com a cerâmica 

 

É muito importante o ensino das artes tradicionais nas escolas,  

seja o trabalho de um artesão ou de um ceramista.
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8. Disciplina: Artes Cênicas e Educação  

8.1. Tema: Expressões Teatrais com gestos na arte cênica  

 

Quanto e esta disciplina a qual diz referência acima ministrada pela professora Maria 

Ednéia Gonçalves Quinto, especializada em psicopedagogia pela UECE e mestra em 

educação pela UFC.  

Ao iniciar a disciplina, houve apresentação da turma, formação de grupos, com 

leituras breves e reflexões sobre o teatro e a vivência práticas através de dinâmicas e jogos 

teatrais. O objetivo principal foi analisar os fundamentos teórico-metodológicos do teatro, 

suas abordagens pedagógicas da cultura popular e as experiências vivenciadas no decorrer da 

mesma.  

O tema escolhido foi expressões teatrais com gestos na arte cênica. Pois tive a 

oportunidade de realizar um trabalho com esse mesmo tema o qual foi abordado a minha 

vivência com o teatro. Ou seja, narrar algumas passagens de uma peça teatral que tenha 

vivenciado.  

Neste sentido passo a descrever de forma sucinta algumas passagens do espetáculo, 

que tive o privilégio de presenciar passo a passo. O local foi o BNB, realizado pela produtora 

e apresentadora Josy Correia e os percussores Júlia Fiusa e Edimar Cândido.  

Ao chegar ao teatro observei todo o cenário, o palco e os adereços do espetáculo. A 

decoração era com instrumentos musicais: violões, sanfonas e teclados. Apreciei uma sessão 

de contos de natal. Logo depois deu início a uma peça de artes cênicas com o tema: História 

da Oralidade Tradicional Popular, sobre as perspectivas da realidade entre o sagrado e o 

profano, seus personagens, mestres e brincantes de reisado (folia de reis), nordestinos. Pois, 

foi uma homenagem ao período natalino através do olhar do homem sertanejo e da brasilidade 

mística que envolve nessas manifestações na cultura oral tradicional brasileira. Foram 50 

minutos. Classificação indicativo-livre. Espetáculos de cultura popular.  

Iniciou-se na pisada de lampião (poço José de Moura - PB) Grupo de Xaxada pisada 

do Sertão. A oradora apareceu entre os espectadores, com o microfone na mão, e subiu no 

palco reciclando em forma de versos, ao som da música lenta e estilo sertanejas. Seguia 

contando a história e em seguida cantava a música de sertão. Logo após ela entrava em outras 

histórias, usando ritmos semelhantes até o fim do espetáculo, com o Juazeiro do Norte; Cariri, 

Sobral e outras cidades interioranas. De histórias em histórias, a oradora cantava a 

historiazinha da porquinha Monéia e a história do malandro. Terminando uma história e 
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entrando em outra, usava os mesmos ritmos e a música continuava sempre lenta. A oradora da 

peça sempre interagindo com o público, estimulando-os a participarem do espetáculo, com 

palmas e com um coral de vozes finalizava o espetáculo.  

Josy (apresentadora da peça) é formada em Arte e Educação há 16 anos, pela 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), após formada fez várias apresentações pelo Brasil, 

Argentina e Canadá e outros lugares. Participou de vários festivais regionais, ganhando 

muitos prêmios.  

Esta experiência me fez perceber que o “teatro tem como fundamento a experiência de 

vida: idéias, conhecimentos e sentimento. A sua ação é a ordenação desses conteúdos 

individuais e grupais”. (PCN, 1997). A partir dessa idéia concordo com o Parâmetro 

Curricular Nacional de Arte – PCN (1997, p. 57), ao afirmar que 

 

Ao participar de atividades teatrais, o indivíduo tem a oportunidade de se 

envolver dentro de um determinado grupo social de maneira responsável 

legitimando os seus direitos dentro de um contexto, estabelecendo relações entre 

o indivíduo e o coletivo, aprendendo a ouvir, a acolher e a ordenar opiniões, 

respeitando as diferentes manifestações, com a finalidade de organizar de 

organizar a expressão de um grupo.  

 

A arte cênica na educação tem uma característica interessante, em que a partir do 

momento em que o professor ensina através do teatro, danças, há uma comunicação, uma 

interação professor-aluno. O professor como um mediador cultural, proporciona ao aluno um 

novo aprendizado, mas de forma mútua. De forma em que todos podem participar, apreciar, 

se envolver, essa relação é que faz da arte uma força propulsora da educação.  

A arte em si amplia conhecimentos, sendo divulgada intensamente, todos poderão 

fazer parte deste mundo que cada vez mais abre portas para um futuro melhor.  

As experiências que obtive a partir destas apresentações teatrais e toda a metodologia 

usada em sala de aula pelo professor ensinaram-me a importância desta arte nas escolas. Em 

termos gerais ela proporciona que o professor e aluno tenham um melhor relacionamento, 

além de proporcionar um melhor aprendizado, em função da atenção que todos têm quando se 

envolvem. Através da arte, poderíamos simplificar e resolver questionamentos que são 

trabalhadas com criança, no começo da sua vida escolar, por exemplo: a expressividade, a 

afetividade, a agilidade e percepção do mundo.  
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8.1.1 ANEXO 

 

Apresentação de Teatro na escola feita por alunos 

 

A arte produz um envolvimento afetivo entre professor e aluno 
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9. Disciplina: Artes Plásticas e Educação  

9.1. Tema: Artista Plástico Cearense/ Aldemir Martins: Vida e Obra  

 

A disciplina Artes plásticas e educação, ministrada por Cláudio Henrique Couto do 

Carmo, Mestre e coordenador do Grupo de estudo da Rede Arte na Escola (UECE). Como 

metodologia, fez uso de leitura de textos, dinâmicas em grupo, audição de CD' s e leituras de 

imagens em vídeos/DVD, vivências, pesquisa bibliográfica e de campo orientado.  

A proposta do professor teve como a análise dos elementos visuais, como meios de 

comunicação baseada na observação do meio. Observar com precisão apresentar não as 

aparências exteriores de um objeto, mas os seus elementos construtivos.  

A Cultura e a Arte sempre foram uma forma de expressão em que o indivíduo traz a 

sua marca, vivências pessoais e mescla com as atividades na sociedade.  

Desde as sociedades primitivas a Arte estava refletida na forma como os indivíduos se 

comunicavam, desenhos nas cavernas mostravam o seu modo de vida, a sua linguagem. 

Representando um passado que influenciaria no futuro.  

Para o futuro foi reservado o pleno desenvolvimento das sociedades e suas formas de 

expressões. A arte retrataria mais do que a realidade do indivíduo, ela buscaria novas formas, 

simples ou complexas, para a interpretação de uma realidade íntima e pessoal.  

No decorrer da disciplina foi proposto um trabalho de pesquisa sobre a biografia de 

um artista plástico cearense, em que seria abordada a sua contribuição para as artes plásticas e 

a possibilidade de se trabalhar as obras na arte - educação cearense. Portanto procurei escrever 

o trabalho, revelando a forma como um indivíduo expressa as suas emoções, uma realidade 

pessoal, onde esta se fundiu com a sua sociedade. Um grande autor de "belas artes", Aldemir 

Martins. 

Aldemir Martins, grande artista plástico, natural do Estado do Ceará, nasceu em 

Ingazeiras, no vale do Cariri em 08 de novembro de 1922.  

Considerado um dos grandes nomes das artes plásticas e visuais no Brasil, suas obras 

mudaram o cenário artístico com a figura de um artista que se revela através individualidade, 

mas um observador universal, que trazia em suas pinturas a tênue de um Brasil cheio de vida 

e originalidade.  
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Como consequência deste talento, foi um grande influenciador e encorajador do seu 

Estado, no Ceará. Onde ajudou a criar a Sociedade Cearense de Artistas Plásticos, a SCAP e o 

grupo ARTYS.  

Com um grande arsenal existente em si, para a arte e a qualidade técnica e inovadora 

pôde traduzir em suas obras toda a natureza e as pessoas que simbolizavam a sua terra natal, 

típicos como o cangaceiro e a mulher rendeira.  

A forma em que Aldemir usou para expressar suas experiências, emoções e sua 

criatividade, fez com que o próprio homem, o povo se reconhecesse em suas obras. Este 

artista não se retraiu em seu mundo, mas mostrou a este uma grande variedade e as múltiplas 

faces da sociedade. Mesclou a arte tradicional (cerâmicas, esculturas) com os meios 

tecnológicos (a televisão) mais modernos. Sua espontaneidade avançou com o seu tempo, 

levando as suas obras se popularizarem e se eternizarem na contemporaneidade.  

A partir de uma análise sobre a vida e as artes do artista plástico Aldemir Martins. 

Tive a oportunidade de além de conhecer este grande artista, na minha vida pessoal e 

profissional, enriqueci os meus conhecimentos sobre a arte e de como ela pode influenciar o 

nosso modo de ver, pensar e sentir todo este complexo mundo em que vivemos. Conseguir 

observar com tanto prazer e dinamismo tudo o que nos cerca, ás vezes parece impossível, pelo 

simples fato do pouco tempo que temos, onde é limitado por nós mesmos, por vivermos em 

uma sociedade corriqueira e que apenas buscamos a nossa sobrevivência. Aldemir Martins 

mostra bem através da suas obras, o retrato da nossa realidade. Valorizar o que temos de mais 

supremo em beleza e peculiaridade, é importante para a preservação da nossa própria 

identidade como indivíduos, como cidadãos.  

Valorizando a arte, como as artes visuais em geral, estamos valorizando o que somos, 

pois ela está intimamente ligada a nós mesmos, pois o simples fato de existirmos, já é "uma 

arte".  

Acreditamos que o envolvimento da criança com as artes, por meio dos textos e das 

imagens, não é tão-somente um recurso para ela perceber o modo como as pessoas e as épocas 

são retratadas, ou para tomar conhecimento das várias manifestações artísticas, é também 

examinar a arte como uma oportunidade para que a criança possa desenvolver ainda mais suas 

habilidades criativas a partir de estímulos visuais e pela sua recriação. (Zimmermann in 

Sousa. 2001).  

Estudar e trabalhar os temas relacionados com as artes visuais foi extremamente 

importante para o meu desenvolvimento como pedagoga. No âmbito da educação é fascinante 

que professores estejam aprofundados nessa área, pois é um grande aliado para o 
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desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Pois estimula a criança a querer ter 

conhecimentos e apreciar as mais variadas formas de expressões de artes, até mesmo produzi-

las como muito prazer e empenho. Os professores fazendo de suas aulas uma ampla 

oportunidade para que os mesmos possam conhecer, trazendo materiais, conhecimentos 

próprios do assunto, poderá levar o aluno a uma interação bem mais intensa e proveitosa.  
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9.1.1 ANEXO 

 

Auto - Retrato do Artista Aldemir Martins 

 

Aldemir Martins Cangaceiro, s/data 

 

Obra de Aldemir: O cangaceiro 



34 

 

Obra de Aldemir Martins 

O gato Azul 

 

O Pássaro 
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 10. Disciplina: Música e arte-educação  

10.1. Tema: A música e o desenvolvimento da criança  

 

A disciplina foi ministrada pelo professor Nertan Dias Silva Maia, especialista em 

Música.  

Esta disciplina teve como principal objetivo o estudo dos principais elementos da 

música através de audição analítica de estilos musicais diversos. Descrever a linguagem 

musical, suas estruturas e formas fazendo compreender as especificidades do som, da 

melodia, da harmonia, do ritmo e do timbre; Refletir sobre a capacidade de criação musical 

através de jogos rítmicos e melódicos; Analisar o uso da música na sala de aula; entender o 

processo de desenvolvimento do ouvido infantil e seus aspectos hereditários, sociológicos, 

culturais.  

Na metodologia, realizaram-se aulas coletivas de apreciação musical.. Audição de 

Cd's e DVDs; estímulo à leitura de textos da bibliografia e à pesquisa; audição de 

interpretações diversas de obras de compositores estudados. Ressaltando os efeitos da música 

no desenvolvimento da criança.  

A música é uma linguagem universal e que faz parte das nossas vidas, desde o 

momento em que nascemos. Está presente em todas as culturas, em todas as épocas. De 

acordo com pesquisas realizadas observou-se o poder que a música tem no desenvolvimento 

da criança, não somente no aspecto cognitivo, mas também no seu desenvolvimento afetivo e 

social.  

No desenvolvimento cognitivo da criança, pesquisas confirmaram a influência da 

música do seu desenvolvimento. A partir do momento em que a criança é exposta a sons, 

desenvolve o cérebro, principalmente nas regiões responsáveis pela visão, audição e 

motricidade. Tudo isto é pelo fato que ao apreciarmos ou no momento em que tocamos algum 

instrumento, nossa atenção aos sons é bastante estimulada. A música possibilita, estimula e 

potencializa a aprendizagem, pois a criança acaba absorvendo informações com muito mais 

facilidade e prazer.  

No desenvolvimento afetivo, é perceptível o comportamento da criança ao ouvir 

estímulos sonoros, o modo como elas expressam e interagem afetivamente. De acordo com 

pesquisas realizadas, conforme o andamento da criança, seja uma melodia mais calma ou mais 

rápida a criança se comportará de acordo com o andamento da música. Isto confirma o quanto 
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a música age sobre os sentimentos humanos.  

O desenvolvimento social da criança com a música parte do princípio em que esta 

determina a qual grupo social a criança participa. A música que ouvimos diz respeito a 

nossa realidade, a cultura a qual estamos inseridos.  

A música é muito importante para o amadurecimento da criança. Nas brincadeiras, nas 

rodas de cirandas, ao dar as mãos, as crianças têm contato umas com as outras, a mútua 

socialização. E as cantigas usadas nas brincadeiras trazem temos que enfrentamos na nossa 

vida, como por exemplo, algumas falam de amor, de tristeza, de disputa, assuntos como estes 

são importantes a serem tratados desde a infância.  

 Gloton & Clero (1976) afirmam:  

 

Expressão de coisa nenhuma, sem dúvida, se não de uma emoção estética que é 

tudo, e que o criador transmite e partilha com o auditor. Que a mensagem seja 

desprovida de conteúdo preciso, o que conta é a transmissão de uma experiência 

vivida, de uma realidade inefável, a comunhão espiritual que daí resulta e o 

florescimento pessoal que ela favorece. (Gloton & Clero, 1976, p. 177).  

 

Particularmente como pedagoga, esta disciplina superou todas as minhas expectativas, 

pois o que conhecia sobre a música nas escolas, era algo que achava que fosse secundário no 

desenvolvimento da criança. Mas tive a percepção que a música vai mais além, do que apenas 

cantar, trazer músicas para os alunos, percebe-se o seu poder de envolver o aluno com seu 

meio.  

O desenvolver das suas habilidades, da própria personalidade do aluno, do seu 

caráter, em que até se sentem tranqüilas e acolhidas.  

A música é uma linda arte, e que todas as escolas deveriam proporcionar às suas 

crianças, promovendo até o próprio bem-estar.  
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10.1.1 ANEXO 

A música está presente na vida dos seres humanos 

 
 

 

 

A música estimula o cérebro possibilitando uma melhor aprendizagem
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A música para bebês os deixa mais relaxados, mais atentos 

 

 
 

A música também traz efeitos muito significativos no campo da maturação social da 

criança, quer dizer o desenvolvimento social 
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11. Disciplina: Folclore e Arte-Educação  

11.1. Tema: Manifestações folclóricas da Região Nordestina  

 

Segundo o Minidicionário da Língua Portuguesa Ediouro, folclore quer dizer, 

"conjunto das tradições, conhecimentos e crenças de um povo, expressas em seus usos, 

lendas, canções, provérbios, etc."  

A disciplina Folclor e Arte - educação foi orientada pela professora Graça Marins, 

especializada em temas como a arte e educação. A metodologia utilizada nesta disciplina foi o 

uso de atividade em grupos, uso de leituras, textos, músicas relacionadas ao folclore como 

cantigas de rodas, aulas expositivas com danças nordestinas.  

O objetivo de toda esta metodologia foi a ampliação do nosso conhecimento em 

relação a diversidade cultural folclórica da nossa região nordestina. Manifestações estas, 

que são parte de uma cultura viva, e que representa a sabedoria do povo brasileiro. E o 

uso desta preciosa manifestação cultural na sala de aula, explorando o conteúdo como um 

elemento eficaz no desenvolvimento do aluno, quanto ao valor que se deve dar em 

relação à nossa cultura, incentivando-o com leituras, através das artes, música e danças 

folclóricas.  

Os estudos em sala de aula basearam-se praticamente na pesquisa da 

multiculturalidade da nossa região nordeste. Buscando o valor de cada expressão cultural e 

artística.  

Conforme Santos (2006, p.7 ): 

 

Cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar 

conhecer para que façam sentindo as suas práticas, costumes, concepções e as 

transformações pelas quais estas passam. O estudo da cultura contribui no 

combate a preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e a 

dignidade nas relações humanas.  

 

 

O folclore brasileiro tornou viável ao homem expressar suas fantasias, seus medos 

e desejos. E o folclore cearense tem representações próprias do nosso povo que fazem do 

ceará um estado festivo e alegre, possuindo suas características próprias que firmam uma 

cultura tradicionalmente artística.  

Refletir sobre toda esta dimensão cultural é refletir sobre nós mesmos, sobre o que nos 

identificamos culturalmente. Aprender a valorizar o nosso passado, para com ele vivermos um 
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presente diferente, e desta forma enxergamos um futuro bem melhor.  

A contribuição desta disciplina acrescentou em meus conhecimentos como aluna, o 

reconhecimento do valor que tem a nossa cultura, folclórica no caso, acumulando uma 

bagagem cultural, além de fortalecer os meus vínculos como indivíduo no meio em que me 

insiro, através do reconhecimento de uma identidade regional.  

Como pedagoga, levarei todo este conhecimento para a sala de aula. Contribuindo 

para garantir que estas expressões artísticas da nossa cultura brasileira, tenham uma 

continuidade, uma expressão viva, dinâmica, do nosso folclore regional e brasileiro. Fazendo 

com que o folclore não seja visto como algo antigo, somente do tempo de nossos pais, mas 

que esta expressão da nossa cultura venha a ser valorizada em nossos dias e futuras gerações. 
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11.1.1 ANEXO 

 

Bumba- meu- boi 

 

Cantigas folclóricas  

Boi da cara preta 

Boi, boi. Boi 

Boi da cara preta  

Pega esta criança que tem medo de careta 

Não, não, não não pega ele não 

Ele é bonitinho, ele chora coitadinho 

 

O meu boi morreu 

O meu boi morreu. O que será de mim 

Mande buscar outro, oh Morena Lá no Piauí 

O meu boi morreu. O que será da vaca 

Pinga com limão, oh Morena. Cura urucubaca 
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Danças nordestinas 

 

Representação folclórica do Estado do Ceará 
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12. Disciplina: Oficinas de Práticas Lúdicas  

12.1. Tema: Homem - Ser Essencialmente Lúdico  

 

A disciplina Oficinas de Práticas Lúdicas foi orientada pela professora Iany Bessa 

Silva Menezes, pedagoga, com especialização em Arte e Educação pela Faculdade Sete de 

Setembro.  

Sua metodologia foi apresentada através de aulas expositivas, datas-show, vídeos, 

leituras de textos, dinâmicas e debates. Porém, o seu objetivo principal foi trabalhar as 

Práticas Lúdicas, buscando novos valores que passa a valorizar a criatividade, a sensibilidade, 

a efetividade dentro do contexto escolar. Que é o principal caminho para a busca de vivências 

que serão importantes para o desenvolvimento infantil e intelectual do ser humano. Pois será 

necessário que os educadores tenham uma maior atuação na ludicidade para melhor promover 

uma ligação do aluno com o processo educacional e principalmente social.  

De acordo com Maluf (2003, p.9), "brincar é para a criança um momento mágico. 

Brincando ela alimenta sua vida interior, liberando assim sua capacidade de criar e reinventar 

o mundo".  

Com o decorrer da disciplina, mostrou-se a importância da preparação do professor 

quanto a este tipo de práticas. É necessário que o mesmo tenha no seu currículo não apenas 

literalmente falando, mas as suas experiências quanto a este tipo de atividade. Foi importante 

a ressalva que teve em relação ao desenvolvimento das crianças, a sua necessidade de brincar 

aprendendo através de diversas expressões artísticas como, a dramatização, as artes plásticas, 

a música, a dança, histórias e a aplicação de diversos jogos. Todo este aparato para 

desenvolver as habilidades motora, afetiva, social e cognitiva. Por isto tão importante o 

conhecimento e a divulgação das artes nas escolas, em geral, através dela podemos conhecer o 

mundo de outras maneiras, de uma forma bem mais prazerosa e educativa.  

Para Duarte Júnior (1994,) "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".  
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E para Buoro (1996, p.16) “o objetivo geral dessa nova proposta de ensino pela arte na 

escola é desenvolver no aluno a percepção visual do mundo, ampliando o seu repertório visual 

e gráfico, contribuindo para a construção de um olhar critico no exercício de sua cidadania”.  

A disciplina foi gratificante, rica em conhecimentos, principalmente no que se refere à 

arte-educação e os meios lúdicos. Porém a mesma foi imprescindível na minha vida 

acadêmica e profissional, que com certeza dará possibilidades de desenvolver as atividades 

lúdicas em sala de aula. O desenvolvimento, tanto na aprendizagem quanto no 

desenvolvimento motor e intelectual de cada criança. E que no futuro será um adulto 

espontâneo, flexível, capaz de enfrentar qualquer obstáculo que surgir na sua vida cotidiana. 

Brincar é uma necessidade interior tanto da criança quanto do adulto, é inerente ao 

desenvolvimento humano.  
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12.1.1 ANEXO 

 

Brincar é uma necessidade interior tanto da criança quanto do adulto,  

é inerente ao desenvolvimento humano. 

 

 

 

 

Brincar é para a criança um momento mágico. Brincando ela alimenta sua vida interior, 

liberando assim sua capacidade de criar e reinventar o mundo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho percorrido para a conclusão deste trabalho teve como objetivo principal, a 

auto avaliação das disciplinas estudadas, na qual possibilitou uma dimensão em todo o 

processo de desenvolvimento, em que a aprendizagem aconteceu de forma dinâmica, 

interativa e flexível, tendo como base a Arte-Educação e Cultura popular.  

Vale ressaltar que o curso de Arte - Educação proporcionou grandes inovações e 

conhecimentos para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, uma vez que o quadro de 

professores, coordenação e administração foram intrínsecas para que se chegasse a este 

percurso.  

Dessa forma, será possível conhecer as propostas e etapas que o mesmo ofereceu 

numa busca contínua, superando os obstáculos, os desafios em favor da arte. Pois, a mesma 

conquistou seu espaço de forma global e notória em todo o campo do conhecimento, trazendo 

uma postura pedagógica para os profissionais da educação inserindo os valores culturais para 

uma sociedade transformadora. No período deste curso, foi desenvolvida uma metodologia, 

em que o professor deve trabalhar atividades, dinâmicas, autonomia da criança, respeitando 

suas limitações, trabalhar os conteúdos de acordo com a faixa etária, tendo como base os 

parâmetros curriculares nacionais.  

A arte atribui diversidades no campo educacional e cultural, haja vista, transformando 

o pensamento do homem para uma grande conquista, e assim transformando a sociedade de 

forma interativa e dinâmica.  

Sendo assim, os resultados foram satisfatórios para que o portfólio se realizasse, houve 

um embasamento em todo percurso acadêmico para que o mesmo fosse avaliado e realizado.  
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