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REFLEXÕES SOBRE O FOLCLORE COMO PRÁTICA EDUCACIONAL 

                                                                                  Maria Rosane Ribeiro Leite1 

 

Cultura e identidade cultural 

 

Cultura está relacionada aos saberes comuns, conceitos de países e 

lugares, costumes, artes, etc. É tudo o que aprendemos seja dentro ou fora do 

espaço escolar. Uma cultura é um grupo humano com características próprias, 

em todos os setores da vida em sociedade. Macena (2002, p. 6) cita Santos 

(1994, p. 21), explicando que: 

 

Existem duas concepções de cultura. A primeira dessas concepções 

diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um 

povo ou nação. Exemplo: cultura francesa, cultura holandesa, etc. A 

segunda concepção, conforme Santos (op. Cit), vê a cultura mais 

especificamente, como as ideias e crenças e como estas existem no 

grupo social. 

 

A cultura está também relacionada aos meios de comunicação de 

massa, pois eles veiculam músicas, culturas e costumes da “cultura de 

massas”, produzida pela chamada indústria cultural. Essa “cultura de massas” 

tem o objetivo de chegar e passar rápido, para que, assim, as pessoas possam 

consumir outras culturas, traço bem característico da sociedade capitalista.   

 Ao mesmo tempo, convivem com as culturas de massas as 

manifestações espontâneas, os festejos que marcam momentos importantes 

da vida das pessoas de um determinado lugar ou comunidade, e que servem 
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como elemento de identidade cultural desse povo. Ao estudo destas 

manifestações optamos pelo termo cultura popular tradicional.   

 Considerando a diversidade cultural é importante que observemos a 

necessidade da utilização dos termos folclore e cultura popular, para uma 

melhor compreensão e identificação de formas específicas da cultura, “pois, na 

sociedade, níveis e circuitos de produção podem ser vistos como cultura de 

massas, erudita, popular e folclórica”, conforme destaca a pesquisadora 

Cavalcanti (2005, p.28). 

 

Tradição e identidade cultural 

 

        Tradição e identidade cultural é aquilo que aguça a memória, algo 

que faz referência. Significa transmitir um fato, um acontecimento, impressões, 

noções, costumes, valores, crenças de uma geração para outra, e mesmo com 

a ausência de um registro escrito, de uma prova autêntica, a tradição 

permanece viva dentro da comunidade da qual faz parte.  Macena, citando 

Martins (1986, p. 26) explica que: 

 

A palavra tradição, segundo Martins, é vista de duas formas e 

interpretada com dois sentidos. A primeira vê a tradição como 

elemento cultural antigo, guardados na lembrança coletiva. A 

segunda interpreta a tradição como entrega da herança cultural de 

uma geração a outra, é a transferência do legado cultural. Um sentido 

complementa o outro.  

 

Um exemplo de tradição que se manteve viva é a Cana Verde do 

Mucuripe, liderada pela Dona Gertrudes, conhecida como Dona Gerta. A dança 

de origem portuguesa é também dançada pelos pescadores do Iguape. A este 

respeito nos diz Macena (2002, p. 25): 
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De origem portuguesa foi no início um cordão carnavalesco nas 

praias do Mucuripe e Iguape, em Fortaleza, CE. Espécie de auto 

dramático representado por um pedido de casamento no período 

medieval de forma cômica e brejeira. Tem como personagens o rei, a 

noiva, vassalos, pai, mãe, irmãos da noiva, padre e sacristão. O ritmo 

é xote, marcha e rojão. Tem como elemento coreográfico fileiras, 

serpentinas volteios, batidas de pé, toques de pandeiro, passos de 

marcha e xote, trancelim, etc. É hoje dança festiva dos eventos da 

comunidade, sempre com espírito alegre e festivo. 

 

Cultura popular e arte-educação 

 

     Atualmente tem acontecido certo “desencontro”, principalmente das 

pessoas da capital, com relação a cultura popular tradicional, talvez motivados 

pela força da globalização. Ou seja, as mudanças culturais (como ritmos e 

costumes novos), não chegam com a mesma rapidez em todos os lugares, e 

nas capitais tudo acontece de forma mais rápida. Porém, muitas comunidades 

mantêm seus costumes ao mesmo tempo em que estas mudanças vão 

acontecendo na capital. Então, não se pode dizer que esta ou aquela 

manifestação cultural é “coisa do passado”, se ela ainda ocorre de forma 

espontânea em determinado lugar. Não estou defendendo aqui que esta 

cultura tradicional deva ser considerada mais importante que as outras, mas 

sim que ela possa também ser percebida e apreciada por todos.  

      Este “desencontro” reflete-se naturalmente na educação, onde 

muitos profissionais, principalmente os arte-educadores, desconhecem o que 

acontece no entorno das escolas, as manifestações espontâneas do lugar, da 

cidade. Quando destaco os arte-educadores, é porque eles poderiam ou 

deveriam ser os primeiros a observarem esses movimentos culturais do lugar, 

já que todas essas manifestações trazem em si o conteúdo artístico, seja 

musical, teatral, etc. 

         Muitos se mostram desinteressados com relação à cultura local, e 

com isso acabam transmitindo a ideia de que a nossa tradição significa atraso 
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ou algo sem muita importância. Isso gera uma perda muito grande para o 

aprendizado tanto dos estudantes quanto dos profissionais, pois é através do 

conhecimento das raízes, do que deu origem ao que somos hoje, dos 

símbolos, da história que entendemos melhor o nosso povo, suas aflições e as 

possíveis soluções para os problemas que o cerca. Conhecer traços de nossa 

identidade cultural fortalece o sentimento de que pertencemos a um 

determinado povo. Muitas crianças vivenciam práticas, danças, brincadeiras na 

infância, que são perdidas ao longo da vida escolar. Vivências essas que 

podem contribuir para um melhor entendimento de outras culturas. A cultura 

local serviria então como ponto de partida. 

        Em se tratando de arte-educação é fundamental o conhecimento do 

que está acontecendo culturalmente na cidade e no estado, tentar não apenas 

buscar o que é midiático, mas também o que acontece nos interiores, nas 

comunidades isoladas; entre elas as comunidades indígenas e quilombolas.  

        A dificuldade quanto à disciplina de artes nas escolas, públicas 

principalmente, é algo histórico. Porém, “o espaço escolar é o mais adequado 

para esta valorização, reconhecimento e registro da cultura folclórica, dos 

saberes e fazeres do povo de cada comunidade” (MACENA, 2002, p. 12). Por 

este motivo é importante que os profissionais da educação tenham esse 

conhecimento daquilo que é próprio do lugar, aquilo que nos é familiar. 

Conhecer mais a própria cultura ajuda a conhecer e entender as outras 

culturas. Até mesmo pelo fato de que o termo “própria cultura”, se é que se 

pode generalizar, é algo muito plural; ou seja, a “cultura cearense” é uma 

mistura de várias outras culturas, assim como acontece com todas as culturas 

do mundo. É preciso conhecer todos os “ingredientes” desta mistura, e não 

simplesmente superestimar uma cultura em detrimento de outra. Existe algo 

riquíssimo que nos cerca e que muitas vezes nos passa despercebido, 

ofuscado por coisas que vêm de fora e que já são muito bem aceitas pela 

maioria. 

        Outro ponto de extrema importância na educação é o fator “sentir 

para aprender”. A criança precisa entrar em contato com alguma manifestação 

cultural do lugar, como as tradições e os saberes que a cerca, para que possa 
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aceitar e entender os significados destas manifestações. Sem a vivência é 

muito difícil que a pessoa aprenda. É preciso experimentar, praticar 

brincadeiras, cantigas, contação de estórias, assistir a grupos de cultura 

popular (folclóricos), ou mesmo visitar outros grupos em suas comunidades 

(indígenas e quilombolas, por exemplo).  

        São notórias as dificuldades enfrentadas pelos profissionais do 

ensino de artes, pois é possível observar que em boa parte das escolas da 

rede pública de Fortaleza os professores de artes são de outras áreas do 

conhecimento e estão nesta disciplina apenas para completar a carga horária. 

Existe também a falta de estrutura para as aulas, falta de materiais nas 

escolas, muitas vezes de meios para fazer visitas a espaços de manifestações 

culturais, além da falta de tempo ou recursos para se qualificar melhor. Mesmo 

com tudo isto, a cultura local pode servir de suporte para as aulas de artes.  

A cidade está repleta de apresentações culturais gratuitas que podem 

auxiliar o professor de artes em suas aulas. Por exemplo, em uma 

apresentação de um grupo de maracatu é possível observar dança, teatro, 

música, ritmo, figurino, instrumentos musicais, etc., temas que podem ser 

abordados na aula de artes à partir de uma apresentação de maracatu. Sobre o 

maracatu Vigna (2006, p. 18) explica que: 

 

Hoje o maracatu é uma mistura de música primitiva e teatro.  A 

principal figura desse cortejo real é a rainha. Nesse quase bailado, os 

cantos e as danças são de louvor ou estão relacionados com a 

boneca (calunga), a qual centraliza as atenções de todos os 

participantes. O rei do maracatu e o índio tupi são figuras apagadas 

diante da rainha. A presença do maracatu no carnaval justifica-se, 

pois ele é o próprio xangô, sem elementos estáticos, místicos. Mas 

seu templo é a praça pública, o altar é o palanque. 

 

É importante que o professor de artes esteja por dentro dessas e de 

outras atividades culturais para que possa orientar os estudantes e envolvê-los 
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nesse assunto da cultura local, para, a partir daí, fazer um diálogo com as 

culturas do mundo. É, no mínimo, estranho um professor de artes que não 

assiste a uma apresentação cultural da cidade, que nunca viu um grupo de 

maracatu, ou um coral, ou uma peça teatral. Muitos arte-educadores ignoram 

ou mesmo desconhecem essas atividades, esquecem que a valorização da 

arte e da cultura local deve partir deles, que são os formadores de opinião. 

        Pesquisar e consumir objetos folclóricos também contribui para a 

valorização da cultura popular. Produtos artesanais, decoração, objetos de uso 

de produção local, vestuários e adereços, caça e pesca, crenças e cultos, 

medicina popular, literatura popular, linguagem popular, arquitetura, etc.  

        Alguns grupos na cidade e no estado têm buscado essa 

valorização, tentando manter vivas algumas tradições. Para exemplificar temos 

os grupos de maracatus que são bastante expressivos na cidade, como o 

Maracatu Solar2, grupo de performance da cultura popular Mira Ira3, liderado 

pela professora Dra. Lourdes Macena (IFCE), os grupos de Cana Verde do 

Mucuripe (Dona Gerta) e do Iguape, as quadrilhas, entre outros. 

        Na idade antiga e idade média não havia valorização da cultura 

popular. Existia a classe dominante na figura dos reis ou igreja, e o povo, onde 

a cultura importante e registrada, na maior parte, era a da classe dominante. A 

questão do registro é também outro ponto de dificuldade, pois como a cultura 

popular está enraizada dentro das comunidades, não existe muita preocupação 

em se registrar os fatos folclóricos. Os registros feitos ainda são poucos diante 

da diversidade da cultura cearense, e por este motivo algumas coisas vão se 

perdendo com o passar do tempo, tanto pela falta de prática quanto pela falta 

de registro. O fandango cearense é uma dessas práticas que está quase 

desaparecendo do estado, pouco se ouve falar sobre ele. Em seu trabalho 

Macena (2002, p. 11) afirma que: 

                                                           

2 Um programa de formação cultural continuada da Associação Cultural Solidariedade e Arte 

(SOLAR). 

3
 O Grupo Mira Ira - Folclore do IFCE vem desde 1982 trabalhando em prol da difusão, 

dinamização da cultura popular brasileira, principalmente no que diz respeito aos usos e 
costumes do povo cearense.  (http://www.ifce.edu.br/miraira/Miraira.html) 

http://www.ifce.edu.br/miraira/Miraira.html
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Os fandangos são folguedos característicos das zonas praieiras. 

Executados por brincantes trajados de marujos, em torno de uma 

barca (miniatura de uma galera) conduzida por eles. Encenam 

narrativas de aventuras marítimas, sejam peripécias de longas 

travessias, sejam batalhas contra mouros, através de diálogos 

cantados. Têm como seu quadro principal o episódio da Nau 

Catarineta. Seus personagens principais são o Capitão, o General, o 

Gajeiro, o Cozinheiro, o Vassoura, etc. 

 

Diante da diversidade de expressões faz-se necessária a implementação 

de políticas públicas no sentido de identificação e registro, bem como de 

sensibilização e divulgação, que abranja a diversidade cultural em nosso 

estado. É importante destacar aqui a contribuição da Comissão Cearense de 

Folclore, que tem sido bastante expressiva na questão do registro, fomento e 

salvaguarda do patrimônio imaterial cearense atuando em nosso estado desde 

a década de 40. E esse processo não é recente, pois, historicamente no Brasil 

já foi iniciada a valorização do folclore, conforme destaca Macena (2002, p. 11): 

 

Nosso país por sua vez, quase cem anos depois do movimento ter 

iniciado na Inglaterra, oficializa o movimento de valorização do 

folclore brasileiro onde historicamente destacamos alguns nomes 

como: Mario de Andrade, Silvio Romero, Édison Carneiro, Câmara 

Cascudo, Cecília Meireles, Gonçalves Dias, entre outros, e os 

cearenses José de Alencar, Leonardo Mota, Figueira Sampaio, 

Juvenal Galeno, Gustavo Barroso.    

 

Algumas manifestações da cultura popular cearense – Patrimônio 

imaterial 

 

        As lendas surgiram para explicar algo de misterioso ou elementos 

da natureza que o homem simples conhece, mas, não entende. Dentre elas 

podemos citar algumas lendas típicas do Estado do Ceará, como a Lenda da 
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Carimbamba, que fala de uma ave que cantava na lagoa do Opaia em 

Fortaleza, à noite.  A lenda da princesa encantada de Jericoacoara, que fala de 

uma mulher com corpo de cobra que habitava em uma gruta de Jericoacoara, e 

que protegia um grande tesouro; o encantamento só se quebraria fazendo a 

figura de uma cruz em seu dorso com sangue humano.  

A lenda do boi Espácio que conta de um boi destemido, que não se 

deixava prender. O boi Rabicho da dona Geralda que por nove anos não se 

deixou domar por nenhum vaqueiro. A lenda do Algodão que conta de um 

velho chamado Sumé, que viveu com a tribo dos tabajaras e deixou com eles 

sementes de uma planta que lembraria seus cabelos brancos. A lenda do 

pássaro encantado da gruta de Ubajara conta que no ano bissexto as feras 

saem do escuro. O pássaro seria a filha de uma tribo que fora transformada em 

ave e guardada na gruta a espera de um homem que pudesse desencantar a 

todos. A lenda da Carnaubeira conta de uma tribo indígena que foi salva por 

uma árvore de onde se aproveita tudo. Todas essas estórias são temáticas 

importantes no trabalho de leitura e interpretação textual, no trabalho com o 

teatro, leitura dramática4 ou mesmo encenação das estórias. 

As danças e ritmos variam de um lugar para outro em diversos 

aspectos: o torém, toré, caninha verde, coco, xote, pau-de-fitas, maneiro-pau, 

São Gonçalo, baião, quadrilha, marcha, entre outras.  

Entre os folguedos, bailados e teatro popular temos os Reisados, 

bumba-meu-boi, pastoris, lapinhas, fandangos (marujada, nau catarineta), 

maracatus. O teatro de mamulengo, O Cassimiro Coco, os Dramas. A partir 

desses ritmos surgidos das brincadeiras, pode-se fazer um elo com as músicas 

que os jovens e adolescentes estão ouvindo, através de uma abordagem sobre 

a história da música no Brasil, a formação de ritmos típicos daqui. 

Na música tradicional popular temos as cantorias, tais como mourão, 

martelo, peleja de mourão, martelo agalopado, mourão perguntado, ligeira, 

                                                           

4 À grosso modo é um tipo de leitura onde se aplica dramaticidade, com inflexões vocais, 

faciais e pequenos gestos corporais. 
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quadrão, abc, pelo sinal, no tempo do pai Tomás, sete linhas, galope a beira-

mar, Brasil caboclo, entre ouros, aboios, emboladas, pregões, cantigas de 

roda, cantigas de cego, benditos, incelenças. 

Dentre as profissões informais temos as de rendeira, seleiro, 

tarrafeiro, gaioleiro, fogueteiro, fumeiro, farinheiro, tecelão, santeiro, boiadeiro, 

vaqueiro, agricultor, apanhador de castanhas, jangadeiro, entre outras.  

Nas celebrações temos as festas juninas, a festa do pau da 

bandeira, o encontro com Padre Cícero e mãe das Dores, o dia de São 

Francisco de Canindé, o Terço do Siqueira, a Festa da Coroa do Bom Jesus 

dos Aflitos, a festa de Yemanjá, a festa de São Pedro, o carnaval de Fortaleza 

com escolas e blocos de maracatus, entre outros. 
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Considerações Finais 

 

Existe um universo de manifestações culturais a serem exploradas 

ao nosso redor. Mas não pretendo aqui desmerecer as culturas atuais, até 

porque a cultura é algo dinâmico e está sempre em transformação. A cultura 

popular tradicional já sofreu inúmeras modificações e continuará a se modificar. 

Mas é importante estabelecer uma ligação, um diálogo entre essas culturas: as 

culturas de massas e a cultura popular tradicional, no contexto da arte-

educação, pois elas ocupam o mesmo espaço de tempo e lugar.  

É possível observar dentro do espaço escolar traços de diversas 

manifestações culturais nos próprios estudantes. Percebo dentro da minha 

realidade escolar traço muito forte da cultura de massas, e creio que na maioria 

das escolas aconteça assim: como o fato de os estudantes utilizarem seus 

aparelhos celulares no momento do intervalo, para ouvir e dançar gêneros 

musicais como funk, swingueira, forró, entre outros que já são gêneros próprios 

da cultura de massas. E encaro algumas coisas como ferramentas a serem 

utilizadas nas aulas, entre elas, os próprios aparelhos celulares, máquinas 

fotográficas digitais, as caixas de som portáteis que alguns levam para a 

escola. É possível tirar proveito dessas tecnologias, que no momento são até 

proibidas por lei em sala de aula, mas que muitos estudantes possuem e 

utilizam diariamente. Contrapondo a isso, observo também a cultura popular 

dos brincantes das quadrilhas do bairro, movimento que é bastante expressivo 

em nosso Estado, e que também faz parte do nosso contexto escolar. 

Percebo que a ideia de se trabalhar seguindo um calendário de 

datas comemorativas é muitas vezes rejeitada, eu mesma não sigo 

rigorosamente essa ideia. Mas não posso deixar passar fatos importantes e 

que fazem parte da vida dos estudantes. Penso que só adianta ir para o estudo 

de outras culturas, a europeia, por exemplo, quando já se tem entendido bem o 

próprio meio em que se vive. Os estudantes também se sentem valorizados 

quando o assunto envolve algo do meio em que eles estão inseridos, algo que 
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já é tradição do lugar, pois o entrosamento da turma é maior e melhor com 

assuntos que fazem parte de sua rotina. O aprendizado é mais significativo. 

Sendo a tradição de um povo aquilo que o identifica, ela tem a 

função de unir as pessoas dependendo do grau de identificação entre elas, 

bem como de unir gerações. Nenhum grupo pode existir sem a tradição. Por 

isso é tão importante que ela seja valorizada. E isso já não é mais nem questão 

de gostar ou não do que é feito aqui em termos de arte e cultura, a questão é 

estar ciente de tudo isso enquanto ser cultural, estudante, cidadão do mundo 

ou como professor de arte-educação. 

Entre as tradições da cultura popular, as que eu percebo como mais 

significativas são algumas brincadeiras de criança, tais como as cantigas de 

roda, as manifestações contidas nos jogos e brincadeiras populares, esses 

gestos simples, mas muito ricos em conteúdo musical; com suas letras, ritmos 

e melodias. Estas são ferramentas acessíveis e que favorecerem a interação 

entre as crianças.  

O que ainda acontece é que o professor de artes deve atuar em todas as 

linguagens artísticas, independente de sua formação e habilitação, pois o 

estudante precisa ser educado em várias modalidades artísticas. É bastante 

comum encontrar nas escolas públicas de Fortaleza professores com 

graduação em áreas específicas da arte, como Artes Cênicas, Artes Visuais, 

Música, enquanto que em sala de aula ele precisa ser um polivalente em arte, 

tendo que assimilar todos estes conteúdos. Com isto, nem sempre é possível o 

aprofundamento de cada um destes conteúdos, sendo comum acontecer de 

um professor que é formado em Artes Cênicas, por exemplo, explorar mais 

essa área da arte, já que é sua formação, deixando as outras áreas a desejar. 

E este fato se agrava quando encontramos professores que não são da área 

de artes, mas com formações em outras áreas do conhecimento, como é 

possível encontrar professores de língua portuguesa, por exemplo, dando aula 

de artes para completar suas cargas horárias. Mas é a própria estrutura 

educacional de Fortaleza quem favorece esse tipo de coisa, haja vista que eu 

mesma ministro aulas de Ensino Religioso para completar minha carga horária.  
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Eu, por exemplo, sou formada em música, mas preciso de horas a mais 

de estudo e planejamento para poder suprir a carência dos demais conteúdos 

de artes visuais e artes cênicas, os quais não são da minha formação 

acadêmica, mas com pesquisa, criatividade e o uso da cultura local é possível 

conseguir resultados significativos nas aulas de arte-educação.  

Embora ainda não exista no Estado do Ceará uma graduação em arte-

educação que abranja todas as manifestações da arte (música, teatro, artes 

plásticas, etc.), existem as pós-graduações em arte-educação. A pós-

graduação em arte-educação tem sido de extrema importância para o processo 

de assimilação dos conteúdos que eu não dominava. Mesmo sem muito 

aprofundamento, o curso serve para dar um norte às aulas. Então, as 

dificuldades devem ser encaradas como estímulo para a busca de mais 

informação e aperfeiçoamento e não para nos acomodarmos. Com esforço, 

envolvimento e estudos é possível aprender o bastante para, a partir de então, 

se dar uma aula de artes de qualidade para os nossos educandos, levando-os 

a serem pessoas mais sensíveis, capazes de perceber e apreciar de forma 

crítica as diversas manifestações artísticas e culturais. 
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