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“A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte” 

                                                                                                                  (Mahatma Gandhi) 
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Porquê escolhi fazer arte/educação? 

Tudo começou quando eu tinha sete anos, adorava passar as férias na casa da minha 

avó materna que morava no interior de General Sampaio, cidade onde nasci e passei 

minha infância. Minha avó é muito criativa e habilidosa, estava sempre 

confeccionando alguma novidade para sua casa e seus netos poderem brincar quando 

fosse visitá-la. Eu sempre muito curiosa ficava observando o trabalho que minha avó 

desenvolvia e questionava por ela ser muito paciente. Ela respondia a todas as minhas 

perguntas, explicava que tudo o que fazia era uma terapia que a deixava tranqüila e 

feliz com os resultados. Eu não conseguia entender, mas admirava o trabalho que ela 

desenvolvia, achava ela muito criativa. 

O tempo passou e a minha curiosidade foi aumentando, então resolvi tentar 

compreender qual o sentido e a importância da arte na minha vida e das pessoas, que 

produzem e vivenciam a arte no seu dia a dia. Fiz uma pesquisa com pessoas que 

dedicam seu tempo na arte de transformar, mas o que me deixou mais impressionada 

diante da pesquisa é a satisfação, o carinho e a dedicação que eles têm em realizar 

esse trabalho, ou seja, a arte de amar e fazer. 

Alguns anos passaram e surgiu uma oportunidade para trabalhar com crianças 

carentes num projeto vinculado a igreja católica Santa Clara do Conjunto 

Metropolitano, me senti insegura, pois era meu primeiro trabalho com crianças. Na 

mesma semana recebi a visita da minha avó, que ficou muito contente com a notícia.  

Orgulhosa em saber que eu iria desenvolver um trabalho e tentar transformar a 

realidade dessas crianças em um sonho de brincadeiras e artes. Durante o tempo que 

fiquei no Projeto foram desenvolvidas muitas atividades como artesanato, pinturas em 

telas, teatro, danças. Trabalhar no projeto foi muito gratificante e depois 

transformamos esse grupo em Escoteiros, onde passei bastante tempo, participei de 

acampamentos, jogos noturnos. Aprendi a preservar a natureza, ser amiga, justa e 

solidária com as pessoas. 

Esse projeto foi uma experiência que despertou em mim o desejo de aprender a 

ensinar a arte a todos que desconhecem o seu potencial e não tem acesso aos 

conhecimentos necessários que devemos ter, seja qual for o tipo de arte. 

Descobri, então, que através da arte podemos trabalhar os sentidos e o lado 

emocional das pessoas, tudo isso ajuda no processo de aprendizagem e mudanças que 

ocorre nos seres humanos. A partir das descobertas, senti a necessidade de ajudar 

outras pessoas e foi então que resolvi ingressar no caminho da educação, somar meus 

conhecimentos com os dos outros. 
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Logo que pude fiz a faculdade de Pedagogia e ingressei na rede como educadora, 

lecionando em algumas escolas particulares. 

Em busca de novos conhecimentos na área na qual me identifico - arte-educação - fui 

fazer este curso de Pós- Graduação. Mas para cursá-lo devo muito a uma amiga que 

me incentivou chamada Sandra Carneiro e a mesma me deu uma grande força, fiquei 

um pouco pensativa, mas pensei que seria muito bom, tinha tudo haver com a minha 

infância e profissão, porém gosto muito de crianças e eu iria ter uma ótima 

qualificação. 

O curso me trouxe além de novas amizades, novos conhecimentos. Como profissional 

me trouxe novas técnicas de aprendizagem para passar aos meus alunos, novos meios 

de não só alfabetizar mais alfabetizar letrando para a vida e para o mundo com arte. 

Venho mostrar por meio deste Portfólio, a minha caminhada durante o curso, as 

minhas opiniões, as minhas conquistas, as minhas falhas e a minha grande vitória... 

Concluir uma pós-graduação.  

Dentre as disciplinas estudadas me identifiquei com sete: Música e arte educação, 

Artes cênicas e educação, Artes plásticas, Oficinas de Práticas lúdicas, Pluralismo 

Cultural nos Processos Educacionais e Arte e cultura popular, onde procurei citá-las no 

decorrer deste portfólio. E o mesmo fiz dentro da realidade em que estou inserida, 

professora polivalente que tem que ser um profissional com bastante saber e 

conhecimento. Principalmente no meu caso que sou professora substituta e tenho que 

estar em todas as salas de acordo com minha lotação. 
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Essa disciplina falou das principais linhas pedagógicas de conceitos de metodologia de 

ensino aplicados a musica, os principais elementos da música através de audição 

analítica e de estilos musicais diversos. O som, o timbre, o ritmo. Música e infância. 

Trabalhamos a confecção de alguns instrumentos e qual a importância no 

desenvolvimento infantil. Os jogos musicais. 

Tinha como objetivos: 

Descrever a linguagem musical, suas estruturas e formas fazendo compreender 

a 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. 

Analisar a linguagem musical como expressão e sua diferença com a expressão 

pela música. 

A disciplina teve muito significado pra mim, porque trabalho com crianças. Por isso foi 

uma ferramenta importante, saí sabendo como trabalhar e usar um pouco a minha voz 

e poder passar um pouco para meus alunos, como aquecer a voz antes de cantarmos 

as músicas em sala, trabalhar com jogos musicais e passar de forma prazerosa como a 

música ajuda em nossas vidas. 

No primeiro dia o professor, falou sobre a duração de cada nota, a intensidade e altura 

dos sons que podem ser classificados em graves ou agudos. Os sons graves emitem 

vibrações mais lentas em relação ao agudo, que emite vibrações rápidas e leves. 

Contudo, para que possamos diferenciar um som grave de um som agudo, devemos 

ter um referencial que determinará sua identificação. Por exemplo: se compararmos o 

rugido do leão será mais grave do que o miado do gato. 

Nesse momento à sala foi divida em dois grupos, um grupo iria cantar na altura do som 

grave e o outro no som agudo. Foi cantada a música do Gonzaguinha. Mesmo não 

dando tempo o professor identificar qual seria o tom de cada pessoa, pois a aula iria se 

prolongar muito por ser uma sala numerosa, acabou dando tudo certo. 

O professor falou, também, do timbre que vai depender do material com que foi feito 

o instrumento que emite o som. Ou seja, uma mesma nota produzida por um 

instrumento de metal, outro de madeira e um de pele soara de maneira diferente. Por 

isso, muitos definem o timbre como a cor do som. 

Foi realizada uma técnica. A sala foi divida em grupos, cada grupo escolhia uma pessoa 

pra representá-los, no entanto essa pessoa ficava de olhos vendados para adivinhar o 

timbre dos materiais que as outras equipes escolhiam, a pessoa que adivinhasse 

ganhava um brinde. Essa dinâmica é muito boa pra se trabalhar a audição em sala, até 
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detectar alguma deficiência em algum aluno e por ficarem com os olhos fechados eles 

gostam bastante. 

Pesquisei um pouco além do que o professor pode passar para nós, pois, trabalhar 

com a música não se restringe à mera audição. Também inclui a reflexão sobre as 

diferentes melodias, visando o aprimoramento da percepção estética, não perdendo 

de vista a necessidade de aprender a ouvir e a de refletir sobre o que é ouvido. Pode-

se efetivar o trabalho por meio das seguintes atividades: 

Produção de sons com o próprio corpo; 

Percepção e reprodução de sons produzidos na natureza ou existentes no 

espaço urbano; 

Análise da melodia e reflexão sobre letras de músicas veiculadas na mídia e/ou 

que façam parte do patrimônio musical da humanidade; 

Criação de parodias para músicas já conhecidas; 

Análise de qualidade do som: ouvir e perceber diferentes sons, procurando 

identificar se eles são emitidos por instrumentos musicais ou outro objeto se é 

um único som ou faz parte de um conjunto de sons diferentes que combinam 

ou não; 

Registros de sons: criar símbolos para registrar os diferentes sons percebidos. A 

partitura musical é uma simbologia universal, como o alfabeto; 

Confecção de instrumentos musicais- propor a criação de instrumentos de 

materiais alternativos, que possam ser utilizados na execução de uma música; 

Jogos musicais-brincadeiras que envolva a música, em conjunto (coro) ou 

separação (solo); 

Execução musical-tocar música já conhecida, ou criada pelos alunos, com 

instrumentos confeccionados por eles. 

Vou falar um pouco sobre os instrumentos e suas classificações conforme estudamos 

com o professor: 

Existem várias formas de classificar os instrumentos musicais, porém frequentemente 

utiliza-se como critério principal a forma como o som é produzido.  

                                    Instrumento de corda 

Alaúde, baixo, bandolim, banjo, berimbau, cavaquinho, cítara, 

contrabaixo, craviola, guitarra, harpa, kantele, koto, lira 

sangem, ahamisen, viola, violão e violoncelo. 

 

 



 
 

12 
 

Instrumento de percussão 

Afoxé, agogô, bateria, caixa, castanhola, caxixe, chimbal, 

chocalho, cuíca, ganzá, pandeiro, pratos, reco-reco, 

repinique, sino, surdo, tambor, tambor, tamborim, 

triângulo, xequerê e zabumba. 

 

                                         Instrumento de sopro 

Apito, clarinete, flauta, flauta doce, flauta de pã, fogote, 

harmônica, oboé, órgão, pífano, saxofone, trompa, 

trombone, trompete e tuba. 

 

 

Instrumento de teclas 

Acordeão, cravo, piano, sanfona, teclado, vibrafone e xilofone. 

 

Para finalizar a disciplina o professor passou umas atividades para realizarmos em casa 

falando sobre: ”A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO” e um trabalho sobre 

o texto: ”FUNÇÕES E SIGNIFICADOS DAS PRÁTICAS MUSICAIS NA ESCOLA”,   através de 

algumas perguntas que vou relacionar abaixo: 

”A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO” 

01. Capacidade a serem desenvolvidas através da Educação Musical 

R: A capacidade de se deslumbrar com o aprender, a capacidade de conhecer a si 

mesmo e a de conhecer e respeitar o outro. 

02. Importância e necessidade da inclusão da música no âmbito da Educação. 

R: Amplia a percepção de si e do mundo e as possibilidades de expressão e de 

comunicação do homem. 

03. Habilidades e faculdades desenvolvidas através da Educação Musical. 
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R: A educação musical como meio capaz de desenvolver a personalidade do jovem 

como um todo, de despertar e de desenvolver faculdades indispensáveis ao 

profissional de área de atividade, exemplos: as faculdades de percepção, de 

comunicação, concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, as faculdades de 

discernimento, análise e síntese, o desenvolvimento da criatividade e do senso crítico. 

04. Objetivo central da Educação Musical no contexto escolar. 

R: As habilidades e faculdades têm como função da educação musical nas escolas, a 

tarefa de transformar critérios e idéias artísticas em uma nova realidade, resultante de 

mudanças sociais. 

05. Função da Educação Musical no contexto escolar. 

R: Na formação da personalidade das crianças, auxilia os novos aprendizados e amplia 

a percepção, a concentração, a imaginação e as expressões do corpo. 

06. Foco para o qual devem estar voltadas as atividades propostas em um projeto de 

Educação Musical atualizado. 

R: Compreender a riqueza da diversidade cultural e do quanto podemos ampliar nosso 

repertório através dela. 

”FUNÇÕES E SIGNIFICADOS DAS PRÁTICAS MUSICAIS NA ESCOLA” 

01. “No texto “Funções e significados das práticas musicais na escola”, do que forma a 

autora aborda a música como prática social”? 

R: Ressalta como a música é importante e atrativa sendo uma atividade humana e 

celebrada em todas as culturas. A música é um conjunto de obras musicais que 

desvinculam como um contexto social e se insere na sociedade, podendo acontecer 

individualmente, mas resulta em uma atividade coletiva. 

02. Como se dá a construção social dos significados musicais? 

R: Através da reflexão e como são construídos os significados musicais e como analisar 

a música como manifestação cultural construída socialmente e considerar as relações 

entre a música, à cultura e o individuo.  

03. Quais os aspectos que se distinguem no significado musical? 

R: Aqueles relacionados diretamente com a música, como padrões rítmicos, 

instrumentos utilizados ou estilo - são os significados inerentes e aqueles relacionados 

com o contexto social que afetam a compreensão musical, onde eles observam a 

imagem do intérprete, as roupas, o corte dos cabelos - são significados delineados.  
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04. Dentro dos significados sociais como a música demarca’’ territórios musicais’’? 

R: Através da identificação dos grupos e formas de vida, onde podemos ver as várias 

rotulações que os jovens dão à música, como exemplos: música de criança, velho, 

amor, igreja, gay, de dançar, para dormir entre outras. 

 05. Para a autora, como o professor deve proceder ao abordar os significados sociais 

da música em sala de aula ao interagir com seus alunos? 

R: Ele deve está consciente dos significados musicais e os relacionamentos intrínsecos 

entre alunos, grupos sociais, suas práticas musicais e a abrangência de suas práticas 

sociais. 

06. De que modo o professor pode desenvolver as práticas musicais na escola? 

R: O professor pode pensar em aproximá-los de uma determinada música unicamente 

das suas características intrínsecas, como as relações formais ou harmônicas e 

desconsiderar o seu significado social, onde o professor pode colocar uma música e 

observar a aproximação do aluno com aquela música onde pode significar o 

engajamento em um grupo social que não é dele, ou ainda significar a sua exclusão do 

grupo do qual participa. 

07. Qual a função da música no ambiente escolar? 

R: É utilizada como forma de controle no ritual escolar, preenche os espaços do 

cotidiano escolar, serve para integrar ou discriminar grupos, é usado na rotina escolar 

e serve para impor normas e em situações de oposição ou resistência. 

08. Dentro das perspectivas para a Educação Musical de nível escolar fundamental, 

qual a proposta educativa sugerida pela autora? 

R: Sugere uma proposta de Educação como cultura, em que à música não seja tratada 

como um artefato, como objeto descontextualizado, e sim como construção 

sociocultural. 

09. Em sua opinião, a autora apresenta uma proposta de Educação Musical adequada 

à realidade geral das escolas brasileiras?Justifique 

R: Sim. Por que o ensino da música está muito distante em nossas escolas e temos que 

tomar consciência da sua importância em nossa vida.  

10. Aponte os aspectos positivos e os negativos que você detectou na proposta de 

Educação Musical sugerida no texto estudado. Em seguida exponha e discuta com a 

turma suas idéias. 
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R: Positivos: A autora ressaltar a importância da música e como auxiliar os jovens e 

todas as pessoas a compreenderem as muitas influências da música no 

comportamento humano e as várias funções da música na sociedade 

O professor Nertan também falou sobre a metodologia triangular 

                                            

2 Racional- reflexão-histórica 

 

 

 

1 Cognitivo - Fazer- Produção                                     3  Emocional -Fruição- Contemplação 

 

(A proposta das atividades de Arte orientada pelos Parâmetros Nacionais de arte PCN, 

1997) é interligar as vertentes da metodologia triangular equilibrando os processos 

cognitivos, racionais e emotivos baseados nas seguintes ações pedagógicas: 

1. Produção- o fazer artístico desenvolve a criatividade e a racionalidade 

na expressão artística. 

2. Reflexão – conhecer a história da arte possibilita o entendimento de que 

arte se dá num contexto social, tempo e espaço onde se situam as obras 

de arte. 

3. Fruição – apreciar arte pela análise de obras se desenvolve a habilidade 

de ver e descobrir as qualidades da obra de arte e do mundo visual e 

sensível que a cerca. 

 

No último dia de aula o professor propõs uma visita ao Dragão do Mar, pois lá estava 

havendo algumas exposições como O VAQUIERO e dos Brinquedos A Arte do 

Movimento, coleção de Macao Goes. 

 

Ir para a exposição, pra mim foi tudo muito mágico, pois voltei na minha infância tudo 

o que eu via me lembrava da minha avó que fazia tudo pra eu brincar quando criança, 

as bonecas de pano, roupinhas, redes de bonecas, móveis feitos de fósforos, animais 

feitos de sabugo de milho e barro, panelas de barro, carrinhos feito de lata, garrafas 

plásticas, foi muito especial esse momento. Lembrei como era bom o tempo que 

passava com minha avó, a vendo fazer tudo aquilo, parecia que estava sendo uma 

exposição do que ela fazia, foi maravilhoso. 



 
 

16 
 

 

 

 

 

Eu apresentando à exposição de brinquedos  

                                       As bonecas de sabugo 

 

 

 

 

 

As redes de pano                         

         A casa de brinquedo de madeira         

 

 

           

 

As bonecas de pano 

 

 

 

 

 

 

 

A propaganda da exposição de brinquedo na entrada do Dragão do mar 
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Nessa disciplina foram faladas algumas modalidades em Artes Cênicas com 

aprofundamento em Teatro e suas relações com as demais linguagens artísticas e com 

a cultura popular com base para uma compreensão estética mais ampliada do fazer 

artístico-educativo centrado numa pratica critica reflexiva. Tinha como objetivo geral: 

Estimular a construção de um espaço coletivo de apreensão reflexiva e pratica sobre o 

teatro em sua dimensão artístico-educativa e como contribuição singular a formação 

estética e critica do educador 

A professora falou um pouco sobre: Os Princípios Pedagógicos do Teatro, quais as 

relações entre teatro e educação: 

Presença das artes nas propostas curriculares da educação infantil e ensino 

fundamental: 

Conteúdos programáticos de formação de professores: 

Ensino das artes como saber ou luxo – para filhos de classes economicamente 

mais favorecidas: 

A linha de pesquisa do Teatro-Educação requer familiaridade com o 

vocabulário e os saberes da Arte e Educação. 

Foram citados e vivenciados alguns jogos: 

O jogo dramático – o jogo do faz - de- conta, que leva o aluno a criar e 

alimentar as primeiras formas de pensamento. A representação por meio do 

corpo também pode criar oportunidades para momentos de denuncia, 

reflexões e reelaborações das próprias ações. 

Nesse momento a professora fez um jogo chamado: Jogo da bola 

Objetivo: focalizar a atenção dos jogadores no objeto no espaço 

Foco: manter a bola no espaço e não na cabeça 

Descrição: dividir o grupo em dois grandes times e um time é a platéia. Depois 

inverta as posições. Se estiver trabalhando individualmente dentro de cada 

time, cada jogador começa a jogar a bola contra uma parede. As bolas são 

imaginarias, feitas de substancias do espaço. Quando os jogadores estiverem 

todos em movimento, o diretor deverá mudar a velocidade com a qual as bolas 

são jogadas. 

O jogador sabe quando a bola está no espaço ou na cabeça. Quando ela está no 

espaço ela “aparece” tanto para o jogador como para a platéia. 

A pergunta “a bola estava no espaço ou nas cabeças?”, feita para os jogadores 

da platéia, importante porque ela coloca a responsabilidade da platéia para 

observar a realidades do objeto no espaço. A platéia é tão responsável por 

manter o foco quanto o time que está jogando. 
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Após a avaliação do primeiro time, faça o próximo time jogar. O primeiro time 

se beneficiou da avaliação do primeiro time? 

Enfatize o uso do corpo para manter a bola em movimento. Os jogadores 

devem terminar o jogo com todos os efeitos físicos de um jogo de bola. 

As palavras usadas pelo diretor na apresentação deste jogo devem ser 

cuidadosamente escolhidas. Não se deve pedir que os jogadores façam de 

conta que imaginem, ou que tornem a bola real. Os jogadores são 

simplesmente orientados a manter a bola no espaço e não em suas cabeças. 

Foi um jogo muito dinâmico, engraçado por imaginar uma bola e ao mesmo tempo ter 

que jogar com os colegas e usar o corpo por completo. 

Tivemos, ainda, o jogo da macaca (domínio público). Divide-se o grupo em subgrupos 

de acordo com o número de falas da parlenda, que se queira dá. Pede-se que cada 

grupo improvise uma pequena cena aproveitando as falas que recebeu atentando para 

a existência de um conflito a ser resolvido. O grupo só pode usar frases que recebeu. 

Parlenda 

Sabia que a macaca?! 

A macaca! 

A macaca. 

Foi à missa de tamanco. 

De tamanco? 

De tamanco, manco, manco. 

Foi sentar, 

Caiu no banco! 

Há, há, há, há, há. 

Foi pedido pra aula seguinte um fichamento de produção escrita individual do texto 

Por que Teatro na Escola? De Ricardo Japiassu, estabelecendo relações com 

experiências de vida, de formação e de prática pedagógica e também um registro de 

apreciação de espetáculos ou expressões dramáticas a cultura popular tradicional. 

Sobre a primeira atividade fiz a seguinte reflexão: 
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Porque Teatro na Escola 
 

Estudo sobre a dimensão educativa do teatro no Brasil. 
Relações entre o teatro e a educação. 

Processo deflagrado pela comunicação cênica corporal. 
Modalidade singular da comunicação cênica. 

Abordagem sócio-histórica á atividade espetacular tipicamente humana. 
Perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano. 

Teatralidade encontra-se presente em todas as esferas da vida social. 
As múltiplas significações da teatralidade. 

Comunicar pressupõe intencionalidade. 
Produção dialógica de múltiplas significações de palavras, gestos e ações. 

Nós nos comunicamos usando vários gestos, múltiplos olhares. 
A comunicação corporal ou cênica considera-se muito além do uso consciente de 

palavras. 
A comunicação corporal ou cênica recorre ás muita possibilidades expressivas de 

nossos corpos. 
Manifestação espetacular. 

Fruição e apreciação, intencionalidade e não intencional. 
São modalidades de atividade estética. 

Possibilidade de conhecermos através dos sentidos e das sensações. 
Manifestações espetaculares de natureza estética. 

Teatralidade como espetacularidade tipicamente humana. 
Todo fenômeno teatral é espetacular. 

Representação teatral. 
Ações corporais. 

Artes cênicas-artes corporais. 
Cênico (corporal teatral e intencional) 

Comunicação verbal e não verbal. 
Comunicação visual. 

Comunicação não-verbal (afetiva ou conotativa) 
Processo comutativo cênico-estético. 

Redimensiona ações e reações e interações nas relações sociais. 
Aspectos cotidianos e extra cotidianos da teatralidade. 

Modalidade lúdica. 
Modalidade instrumental. 

Cotidiano e extra cotidiano. 
Noções de atividade humana espetacular organizada. 

Aspecto cotidiano (formas cotidianas) e o aspecto extra cotidiano (artes do espetáculo 
e ritos espetaculares). 

Origens histórico-culturais do faz-de-conta infantil. 
Processo de desenvolvimento histórico. 

Aprendizado do manejo das ferramentas. 
Brinquedos. 

Recriar. 
Aprendizado social. 
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Saberes da psicologia. 
Sistemas de representação e comunicação. 

Escolarização. 
Necessidade da influência cultural na formação cultural do sujeito. 

Atividade organizadora. 
Esfera de a imaginação. 

Agir (ação). 
Valores. 

Avanços. 
Os padrões culturais de uma sociedade encontram sua expressão mais completa 

através da arte teatral. 
 

Para cumprir a segunda atividade, durante a semana fui com minha equipe de quatro 

pessoas: Eleana, Ana Karla, Ana Paula e eu (Tatiana) assistir uma peça chamada: Da 

Ponta da Língua a Ponta do Pé.  

A peça foi realizada no Dragão do Mar no Anfiteatro, com direção de Cristina Castro. O 

musical é o primeiro espetáculo da companhia Viladança voltado para crianças e 

adolescentes, com o foco na formação de platéia para artes cênicas. Classificação livre. 

O musical conta a historia de um adolescente Zé, que se apaixonava pela bailarina 

Isadora e precisava conhecer o universo da dança para chegar até a garota. Zé passeia 

com a ajuda de uma professora pela história da dança no Ocidente, desde pré-história, 

passando pelos rituais religiosos da antiguidade e salões da nobreza européia, até 

chegar aos palcos contemporâneos. 

O que mais me chamou atenção foi o figurino, estava muito lindo, criativo e 

diversificado, já que a história fazia com que Zé viajasse do Ocidente até os palcos 

contemporâneos, então cada vez que os atores entravam em cena, já estavam com 

figurinos diferentes, ricos e fascinantes e faziam com que a platéia ficasse alucinada e 

atenta. 

Durante o musical houve um pequeno problema o microfone do personagem Zé ficou 

sem som, mas um dos atores tentou ajeitar disfarçando de alguma maneira, mas o 

próprio personagem continuou mesmo com dificuldade para falar com o público. 

Fiquei encantada com tanta criatividade, quando observava o público todos estavam 

muito concentrados e atentos, de vez em quando davam umas risadas, as crianças 

amaram. Próximo a mim tinha uma criança, e eu perguntei se havia gostado. Ele 

respondeu que tinha gostado bastante, pois era divertido e as músicas eram legais. 

A coreografia estava fantástica e cada musical apresentado mais bonita ficava o grupo 

demonstrava muito carisma. 
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Ficha técnica 
Direção: Cristina Castro 
Texto: Cristina Castro e João Sanches 
Pesquisa histórica: Lucia Matos 
Musicas: Jarbas Bittencourt 
Coreografias: Núcleo Viladança 
Figurino: Marcio Meireles 
Adereços: Zuarte Junior e Luiz Santana 
Elenco: janahina Santos, Leandro de oliveira, Sergio Diaz, mariana morais, Deilton Jose, 
Barbara Barbara, Ricardo Fagundes e Jorge Oliveira. 
Operador de Luz: marcos Dedê 
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DISCIPLINA: ARTES PLÁSTICAS E EDUCAÇÃO 

CARGA HORÁRIA 30HS 
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Na aula de artes plásticas o professor entrou na sala muito agitado, brincando, 

escrevendo na lousa números japoneses e desafiando o grupo a descobrir qual era o 

numeral. O segredo de saber qual era o numeral correto estava nos dedos dele, pois 

ele fazia uma letra japonesa, mas sempre que apontava mudava a quantidade de 

dedos, foram poucos que entenderam, ficando umas colegas ainda sem saber, mas 

depois ele explicou, foi muito divertido. 

Depois começou falando sobre: 

Percepção 

Perceber        sentir 

                       Sensação 

A percepção influencia nos dados percebidos, através também do sentir sensações. 

Na aula seguinte tivemos oficinas de pinturas em tecido, confecção de Caleidoscópio e 

pintura envelhecida sobre o prato de vidro. 

Escolhi a pintura em tecido, comprei uma blusa, escolhi o desenho de uma borboleta, 

na sala desenhei e depois pintei bem colorida, foi uma experiência muito boa, pois 

naquele momento estava bastante concentrada, trabalhei e descobri uma habilidade 

em pintar sobre o tecido que exige muita atenção, até porque não tínhamos formas e 

não podia borrar de maneira alguma, ficou muito bonita. Aqui está à blusa que pintei 

com tanto carinho. 

                                                           

 

O professor passou um trabalho para falarmos da nossa percepção em relação à arte 

no contexto pedagógico. Realizei algumas pesquisas  e descobri que a arte no contexto 

pedagógico 

[...] é um componente fundamental no desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno. Cabe ao professor proporcionar caminhos 
que possibilitem a reflexão, seja na sua própria produção, na do 
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colega ou do artista. É importante destacar, que o trabalho 
educacional com  Artes Visuais não visa formar artistas, mas ampliar 
a capacidade criativa dos alunos e possibilitar que eles conheçam a 
linguagem artística e tenham um olhar sensível para o mundo, 
aprendendo a representá-lo. 

 

O professor também pediu que escolhêssemos uma exposição, fossemos visitá-la e 

depois fizessemos um breve comentário sobre a mesma. Eu escolhi a exposição Unifor 

Plástica: A arte em evidência e fiz o seguinte comentário. 

Exposição UNIFOR Plástica: a arte em evidência 

A 15° edição da Unifor, aconteceu no Espaço Cultural Unifor. Com objetivo de revelar 

grandes talentos no universo nacional das artes. Onde estão sendo divulgados os 

primeiros colocados de cada uma das categorias. 

Visitei a exposição dia 24 de setembro de 2009, fiquei encantada, pois me 

proporcionou momentos prazerosos de descobertas, de experiências, de interação, 

esclarecimento de alguns artistas e, principalmente, está contribuindo 

significativamente para a minha constituição como Ser social e como profissional da 

educação. 

E foi a primeira a primeira vez que fui a uma exposição de esculturas, foi viver em 

outro mundo, porque pra mim era tudo novo, diferente, e isso é importante termos 

acesso a exposições, que as escolas promovam esse tipo de acesso às crianças, para 

que elas possam conhecer a arte desde cedo e não deixar pra quando estiverem em 

uma faculdade. Desde esse dia fiquei motivada a conhecer mais e mais sobre a arte e 

quando puder sempre visitar as exposições. 

Observei várias pinturas, fotografias e esculturas.  Destacarei algumas obras que mais 

me chamou a atenção. 

Fernando Vianna 

Expectativas Recorrentes, Frustrações 

Latentes 1, 2008 

Mixta 130x40x60cm 
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Rêne Mello 

Nenhum lugar é distante 1, 25/03/2009 

Mixta 75x35x30cm 

 

 

C. Lebran 

Guerreiro em repouso Novembro 2008 

Modelagem construção e cerâmica 

46x52x42cm 
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C. Lebran 

Carcará, julho/2009 

Entalhe/retíficas 82x56x56cm 
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A professora iniciou a aula falando sobre a importância da ludicidade na 

aprendizagem, o que dizem os teóricos, os PCN`S e as principais categorias trabalhadas 

na ludicidade (psicomotora, afetiva e cognitiva). De acordo com a LDB 9394/96, a 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber são, além de norma constitucional inviolável, principio fecundador do processo 

de aprendizagem com autonomia. 

A educação então deve trabalhar com o propósito de dar sentido às experiências das 

pessoas, ampliando suas percepções. As atividades lúdicas e artísticas possuem papel 

fundamental na educação, desde que sejam umas ações significativas para elas, 

porque além de considerar os aspectos cognitivos, também considera o afetivo, 

perceptivo, emocional e cultural, mas mesmo assim hoje, dependendo do contexto ela 

não é “geradora de conhecimento”, vista apenas como forma de extravasar emoções e 

outras coisas mais. Pensamos em preparar o homem para o trabalho, mas um homem 

mais feliz, que não foi apagada sua alma lúdica, pois somos essencialmente lúdicos! 

Neste momento foram proporcionadas algumas trocas de  idéias e conhecimentos 

sobre a importância do brincar e como a escola pode usar a brincadeira como 

ferramenta no processo de construção da aprendizagem. Foi proposta uma dinâmica 

onde seria escutada uma musica com os olhos fechados, e fomos convidadas a 

ficarmos tranqüilas e pensando em coisas boas e podíamos desenhar livremente. 

Depois olhamos o que tínhamos desenhado e encontrar alguma forma de pintarmos 

do jeito que quiséssemos e depois socializamos com todos os colegas nossos 

desenhos. Foi muito interessante pelo fato de aparecer tantas formas diferentes e até 

mesmo iguais. Nessa disciplina foi trabalhada a concentração, a imaginação, o silêncio 

a percepção, ou seja, trabalharmos a ludicidade com forma de expressão artística ao 

homem. 

A professora trouxe alguns jogos como: bilboquê, pé-de-lata, vai-e vem, come-bila e 

outros e alguns instrumentos musicais como: afoxé, agogô, ganzá, pandeiro, reco-reco, 

pau-de-chuva e outros. Nesse momento foi interessante porque muito dos 

instrumentos apresentados eu não tinha conhecimento e tínhamos que escolher um 

pra fazer o reconhecimento do som que cada instrumento transmitia. E também todos 

esses jogos e instrumentos eram feitos de matérias recicláveis e nós como educadores 

podemos trabalhar esses mesmo itens com os alunos como meio de aprendizagem. 

Foi proposto também confeccionarmos um baú do teatro na escola na perspectiva da 

liberdade, onde poderíamos colocar vários objetos dentro dele e a partir daí 

poderíamos contar histórias, como por exemplo, cada objeto que seria retirado 

completava, ou seja, dava continuidade à história e sempre pedindo ajuda aos alunos 

na construção da mesma. 
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Debatemos também a importância da Brinquedoteca podendo ter: Canto da leitura, 

canto do teatro, canto do faz de conta, canto da criatividade, canto dos jogos, canto 

dos brinquedos livres. Priorizando sempre um espaço onde a criança sinta-se a 

vontade para brincar e expressar individualmente ou em grupos estimulando a 

criatividade e as práticas sociais. 

Na aula seguinte foi proposto que trouxéssemos matérias para confeccionarmos 

alguns brinquedos ou instrumentos musicais. Eu fiz três: um come-bila, um porta 

treco, e um pau- de - chuva. 

 

Come-bila e porta treco 

Nesse momento da confecção foi importante, pois tive a oportunidade de voltar um 

pouco quando eu era criança e minha avó confeccionava brinquedos pra mim, e pude 

também usar minha imaginação, a criatividade, o movimento do corpo, e a 

comunicação com os colegas, a solidariedade de emprestarmos matérias aos colegas, 

foi muito prazeroso. 

Essa disciplina foi mais uma ferramenta importante para mim, pois mostrou como 

atividades lúdicas e artísticas possuem papel importante na educação e também foi 

importante para meu crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal, pois 

mostrou a dimensão lúdica para o processo ensino aprendizagem. 
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professor Rabelo iniciou a disciplina falando um pouco sobre a LDB 9394/96 e os PCN´S, 

quando explicitou que no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96) estabeleceu em seu artigo 26, parágrafo 2º que: 

 "O ensino da arte constituirá componente curricular 
obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma 
a promover o desenvolvimento cultural dos alunos". 

 "A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo ser 
humano tem direito ao acesso a esse saber" 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a educação em arte propicia o 

desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam 

um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana:o aluno 

desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas 

artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e 

pelos colegas,pela natureza e nas diferentes culturas.(PCN- Arte-1997). 

Destacou também que Ana Mae Barbosa foi à criadora do nome Arte-Educação, e é         

a principal referência no Brasil para o ensino da Arte nas escolas, tendo sido a primeira 

brasileira com doutorado em Arte-educação. 

Depois o professor apresentou um slide sobre pluralismo cultural, e durante a 

explicação do slide foi apresentado também um vídeo do SEBRAE, onde foram 

mostradas as diferenças de cada região cantando o hino nacional, foi muito 

interessante ver essa mistura unida em uma musica tão importante para o povo 

Brasileiro. 

Nesta disciplina foi solicitado que trouxéssemos dois trabalhos pra aula seguinte, um 

por escrito que seria baseado no texto: Educar em Valores de Ciriaco Izquierdo Moreno, 

na forma de um paper, onde o foco principal do texto é a vinculação dos valores com a 

educação; a transcendência da relação valores-pedagogia. E uma apresentação em forma de 

teatro. Minha equipe escolheu apresentar em forma de fantoches, retratando a cultura 

brasileira como problema político, pois cada produção cultural nasce, desenvolve-se e repercute 

no âmbito do social e do econômico. 

Tema: A CULTURA BRASILEIRA COMO PROBLEMA POLÍTICO 

Vida de gado 

Zé Ramalho 

O povo foge da ignorância 
Apesar de viver tão perto dela 
E sonham com melhores, tempos idos 
Contemplam essa vida, numa cela 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saber
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
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Esperam nova possibilidade 
De verem esse mundo, se acabar 
A arca de Noé, o dirigível. 
 
Não voam, nem pode se flutuar, 
Não voam, nem pode se flutuar, 
Não voam, nem pode se flutuar. 
 
Eh, ôô vida de gado 
Povo marcado e, 
Povo feliz. 
 
Eh, ôô vida de gado 
Povo marcado e, 
Povo feliz. 
 

Agricultor 1 : Cumpadi, eu to é cansado dessa vida, se arrependimento matasse eu tava 

era morto,divia ter estudado... 

Agricultor 2: Ainda bem que eu fiz o Mobral, aprendi inscrevê inté o nome... quando 

terminô nois fomo chamado Dr. da caneta, mas num serviu de nada...continuo 

aqui...Depois eu ouvi falar, de um tal de Paulo Freire, que tava ensinando o povo, falava 

de política, da gente lutar... 

(Entra cortando a conversa) Patrão: Piãozada, vamo parar de falar besteira e vamo 

trabalhar que é melhor. Esse negócio de estudo é só ilusão. 

(entra todo animado) Político: Bom dia, meus companheiros de luta?Aproveitando que 

vocês estão aqui, vim dizer que contos com vocês nas eleições. Se eleito for podem contar 

comigo pra qualquer coisa, da dentadura a rapadura. Até mais ver... 

(Sai patrão e político) 

(Entra os dois agricultores) 

Agricultor 1: Ôh caba bom, fala com nois, parece da nossa famia. Eu vou votar é nele,pra 

ajudar o nosso povo.Né cumpadi? 

Agricultor 2: Cumpadi, isso é enganação, cadê a escola que prometeram o ano passado?E 

disseram que iam fazer um tal de assorciação pra ensinar os nossos fios as tradição do 

povo daqui? 

(Entra o Educador): Vocês sabem qual é a maior riqueza de um país? É a manifestação 

cultural (dança, música, literatura, folclore, arte, etc.) em que povo produz e participa de 

forma ativa. Ao contrario da cultura de elite, acultura popular surge das tradições e 

costumes e é transmitida de geração para geração, principalmente, de forma oral. Como 

exemplos têm: carnaval, danças e festas folclóricas, literatura de cordel, provérbios, 

samba, capoeira, artesanato, cantigas de roda, contos e fábulas, lendas urbanas, 
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superstições, etc. O que está faltando é o investimento e valorização do governo. Isso não 

é bom para o povo, porque as origens ficam perdidas... 

Música: Moro no Brasil – Farofa Carioca 

“Há muito tempo 
Venho pensando 
No povo brasileiro 
No sufoco que passamos 
Cada ano que passa 
Promessas nos fazem 
Mas ninguém acha graça 
Mas eu acredito 
Que há uma solução 
Que há uma solução 
Alcançando o objetivo 
Com o nosso coração 
Então vai lá cidadão 
Faça por você 
Não se sinta derrotado 
E lute pra sobreviver” 
Uh!Hiê! 
Lute pra sobreviver!... 
 
Refrão: 
Moro no Brasil não sei se moro 
Muito bem ou muito mal 
Só sei que agora 
Faço parte desse país 
A inteligência 
É fundamental... 
 
Agricultor 1: Agora eu entendi por mode de que o Patativa era tão procupado pelo povo 

da televisão dos estrangeiro... ele falava do jeito da gente, nem largou da nossa terra, ele 

era o retrato da nossa gente. 

(entra Patativa do Assaré) 

O poeta da roça 

Sou fio das mata, canto da mão grossa 
Trabaio na roça, de inverno e de estio 
A minha chupana é tapada de barro 
Só fumo cigarro de paia de mio. 
 
Sou poeta da brenha, não faço o papé 
De argum menestrê, ou errante canto 
Que teve vagando, com sua viola, 
Cantando, pachola, à percura de amo. 
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Não tenho sabença, pois nunca estudei, 
Apenas eu seio o meu nome assiná. 
Meu pai, coitadinho!Vivia sem cobre, 
E o fio do pobre não pode estudá. 
 
Meu verso rastero, singelo e sem graça, 
Não entra na praça, no rico salão, 
Meu verso só entra no campo da roça e dos eito 
E às vezes, recordando feliz mocidade, 
Canto com sodade que mora em meu peito. 

 
A Importância dos Valores Para o Ser Humano 

                                                                                     Maria Tatiana Chaves Oliveira 

Todos nós nascemos com valores próprios e dependendo da forma que fomos criados, 

encontramos nossa identidade e personalidade. Temos valores diferentes porque cada um escolhe 

como deseja se formar. Os valores humanos fazem com que os homens sejam mais autênticos. A 

escola tem um papel fundamental na mudança e na formação de cidadãos, buscando uma 

sociedade mais justa e solidária, a igreja, a família, a sociedade, a cultura e outros são fundamentais 

na nossa vida. Somos capazes de conviver com pessoas diferentes e valores diferentes, cabendo 

apenas respeitar e valorizar o pensamento de cada um. O valor que cada pessoa tem é importante. 

Mas muitas vezes nos incomodamos com as atitudes do próximo e criticamos. Valores Segundo 

uma das definições mais aceitas na Educação, proposta pelo biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), 

valores são investimentos afetivos. Isso quer dizer que, apesar de se apoiarem em conceitos, estão 

ligados a emoções, tanto positivas quanto negativas. Educar para os valores é transmitir aos filhos 

ou alunos idéias em que realmente acreditamos é, portanto, a convicção pensada e firme de algo 

que é bom e que nos convém em maior ou menor grau. É importante que as pessoas estejam 

conscientes a conviver com as demais pessoas sem se preocupar com as diferenças e sim juntar-se 

em busca da paz e do amor em comunhão. A igreja com seus princípios moral pessoal e social, onde 

todos vivem em religiões diferentes e nem todos respeitam suas decisões e opiniões, onde começa 

a haver conflitos. Então nossos valores são muitos tais como: amor, justiça, responsabilidade, 

companheirismo, perdão, paz entre outros. Hoje em dia a nossa cultura está muito escassa, onde 

ninguém está preocupando com suas culturas, poucos se preocupam e os valores vão 

desaparecendo de acordo com que o tempo vai passando os valores que hoje prevalece é o ódio, 

rancor, destruição e etc. E isso não é bom, estamos vivenciando uma vida conturbada, onde cabe 

aos pais que querem que seus filhos tenham uma formação de valores melhor, tentar uma 

educação mais digna, procurando uma escola melhor e dialogando sempre mostrando o lado 

positivo da vida e ajudando a viver e conviver com os problemas com segurança e confiança, 

buscando seu bem estar. O ser humano deve conduzir sua própria vida dentro de sua realidade 

global e seguindo seus princípios. Nossos valores são fundamentais na nossa vida, é importante que 

possamos viver com dignidade e perseverança em busca de um mundo melhor, que os nossos filhos 

venham fazer diferente, buscando valorizar todos os valores aprendidos quando criança. O mais 

importante é conscientizar a importância dos nossos valores na formação humana em todos os 

aspectos. 

Graduada em pedagogia, professora, cursando pós-graduação em Arte-Educação na Faculdade 
Darcy Ribeiro. 
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ARTE E CULTURA POPULAR 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

PROFESSOR: CLÁUDIO HENRIQUE 
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Na disciplina de Arte e Cultura Popular foi ministrada pelo professor Cláudio Henrique Couto 

do Carmo, que falou um pouco sobre a história da arte no Brasil colocando que foi 

“massacrada” e moldada pelos portugueses e pela elite. Nossos artistas não tinham vontade 

própria, arte era pré-determinada pelos “poderosos”. Só após alguns movimentos e 

revoluções que gritaram pela liberdade artística, foi que a livre expressão pode reinar. 

Surgiram então os nomes na arte barroca, dentre os quais se destacaram Antonio Francisco 

Lisboa (Aleijadinho) e Manuel da Costa Ataúde. Surgiram outras correntes como o 

romantismo, impressionismo, expressionismo e outros nomes ganharam destaque dentre os 

quais se cita Candido Portinari e Lasar Segall.  

Depois o professor fez umas exposições de alguns materiais feitos de jornais, trazidos 

pela aluna Sandra e nos convidou a fazermos uma visita à feira da gentilândia.  Quando 

chegamos na  feira, pude relembrar mais uma vez a minha infância, sentir o cheiro de frutas, 

carnes, rapaduras, plantas medicinais, entre outros.   Foi a primeira vez que fui a uma feira 

aqui em Fortaleza, pois só tinha ido,quando ainda criança em Pentecoste,onde eu morava. 

Porque minha mãe tinha uma banca na feira, e sempre ia com ela ajudá-la, ela vendia bolos, 

leite, café, caldos. Tínhamos que acordar cedinho pra arrumar a banca e começar logo a 

vender as merendas, quando era 11hs eu voltava pra casa pra ir pra escola.  

A feira da Gentilândia localizada no bairro Benfica, próxima a Avenida 13 de Maio. 

Recebeu este nome em homenagem a família mais nobre do bairro de sobrenome Gentil. 

Existe há mais de 50 anos, tinha barracas de frutas, ervas-medicinais, carnes, artesanatos, 

rapaduras, queijo, comidas preparadas na feira mesmo, como: panelada, galinha caipira, e um 

cheiro muito bom, e também tinha um barbeiro chamado Sr. Farias e ele exerce essa profissão 

há mais de 50 anos. Só tinha duas barracas com vendas de artesanato, o bom mesmo é sentir 

o cheiro das ervas, eucalipto, erva-doce, cravo, hortelã, etc. 

Observei que precisava de maiores cuidados com a praça, pois ela estava suja, 

precisando de limpeza e zelo. Alguns vendedores falaram um pouco do esquecimento que o 

povo está tendo com as feiras, não estão sendo mais valorizadas como antes, por conta das 

facilidades que existe no comércio, cartão de crédito, supermercados com ar-condicionado. 

Depois que fizemos essas observações o professor reuniu todos pra discutirmos sobre 

o nosso passeio, e foi colocado muitas opiniões, alguns não concordaram em ter bancas de 

refeição ao ar livre acharam inadequado muito exposto às bactérias. As carnes, tinha até 

cabeça de porco. Mas também é uma feira tranqüila, nesse dia não tinha muito movimento. 
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Na atividade seguinte seria ir ao Centro Dragão do Mar, apreciar a exposição do 

vaqueiro e Brinquedo- A Arte do Movimento, eu não pude ir, mas como já tinha ido na 

disciplina de Música, fiz meu trabalho em casa e pesquisei mais um pouco. 

                            Arte popular, criação e tradição. 

    As “artes populares” continuam vivas e cada vez mais importantes e interessantes 

na minha vida. Aqui na cidade de Fortaleza, sempre que tenho tempo vou a Beira Mar, 

Mercado Central, para apreciar os mais diversos tipos de artesanato, como as bolsas, 

toalhas de rendas e vários tipos de lembrancinhas típicas de nossa cidade. 

    Com essa apreciação me lembro, quando eu era criança e viajava nas férias para 

casa da minha avó, onde lá eu presenciava o cotidiano dela, sempre depois do almoço 

ela tinha tempo pra fazer o que mais gostava e ainda gosta.            

    Ela fazia potes, panelas de barro, bonecas de pano, tapetes, bordados, chapéu de 

palha, muita coisa interessante que pra mim só ela conseguia fazer, eu admiro muito 

minha avó pela suas habilidades. Hoje ela continua fazendo seus artesanatos, mais 

somente pela satisfação, onde pra ela é uma terapia. Quando chego a casa dela 

sempre pergunto o que ela está fazendo de novidade, pois ela está em constante 

descoberta, criando e recriando algo. 

E o que acho importante em tudo isso,é que ela não faz, constrói, cria por interesse de 

capital, é o dom que ela tem e a satisfação de está sempre renovando suas criações. 

    Por isso optei em fazer ARTE-EDUCAÇÃO para eu ter um conhecimento mais amplo e 

descobrir um pouco desses artistas mesmo eles não sendo reconhecidos pela 

população. Onde os próprios familiares, que estão mais próximos possam deslumbrar 

e valorizar suas criatividades e artes. E isso faz com que eles tenham mais estímulo e 

continue sempre fazendo os seus artesanatos e repassando essa linda tradição de pai 

para filhos, netos, bisnetos.   

Foi pedido, também, que fizéssemos um resumo sobre o texto Engenho e arte do povo 

do Ceará.  O meu resumo foi: 
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Engenho e arte do povo do Ceará 
 

Esse texto tem um olhar que eterniza o engenho e a arte, pois mostram as marcas do 

povo, a tradição e a superação diante das dificuldades. Aborda também o prazer e a 

necessidade de modificar. 

Fala um pouco sobre as fazendas que recorriam à mão-de-obra escrava, para mostrar 

através de folguedos as marcas da dor do cativeiro. 

A civilização que se voltava para o oco dos sertões e transitavam com as boiadas de 

Pernambuco a Recife. Onde o couro era considerado as principais sementes das 

primeiras cidades uma grande riqueza. 

O Ceará com essa imensa grandeza, onde o povo com a sua força fazem desabrochar 

um mostruário tão lindo e belo. São muitos municípios que mostram sua tradição sua 

raça e expõe tudo o que é criado por eles, às esculturas, o couro, cestos, tapetes, 

esculturas, potes, rendas etc. 

Eu acho importante que haja sempre essas exposições, pois é a partir daí que o povo 

cearense conhece suas origens, muitas vezes vemos algo interessante diferente, mas 

não sabemos de onde vem, onde foi fabricado, criado. 

E quando se tem exposições e da condição de todos participarem é fabuloso, 

apreciarmos as belíssimas obras de arte do nosso povo. 

Eu não tive muita oportunidade de viajar, de conhecer os municípios próximos e 

conhecer um pouco da tradição dos diversos povos, que estão espalhados em nossos 

arredores. Mas tenho esse desejo, de viajar, conhecer mais um pouco da nossa história 

do ceará, as dificuldades, como está nos dias de hoje se obtiveram muitos avanços. 
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Considerações finais 

Conclui durante o curso que ser um profissional da área de arte educação requer não 

apenas conhecimentos científicos mais conhecimentos práticos sendo que estes foram 

muitos proveitosos e significativos para meu crescimento. 

Como pedagoga, cresci profissionalmente, com trocas de experiências durante os 

trabalhos apresentados em sala de aula, em grupo e em campo. Que como sempre 

esse tipo de troca de sabedoria é sempre muito enriquecedor. 

Quero ressaltar a relação que tive com os professores,  que sempre procuraram 

repassar uma ciência, arte, técnica ou outro conhecimento dentro da sua área. 

Aprendi também que arte-educação é a sabedoria de um povo da qual nós 

profissionais da área devemos fazê-la junto com os nossos alunos para um crescimento 

mútuo. 

Perante toda a caminhada estou realizada em ter concluído este curso de arte 

educação e que o mesmo é a ferramenta que faltava na minha vida profissional e 

pessoal, pois a arte esta inserida em todas as minhas vivências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

Referencias Bibliográficas 

Barbosa. A.M. Biografia. Acessado em: 12 de setembro de 2010.                                                                                

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Mae_Barbosa" 

Brasil, Parâmetros Curriculares Nacionais: Artes / Secretaria de Educação Fundamental. 
Brasília, 1997. 

HONORIO, Cintia Maria: Arte e Caminhos: Metodologia, 1° ao 5°ano/Cintia Maria Honório. 

Curitiba: Base Editorial, 2009. 

Maia, N.D.S. Música e arte educação. Apostila do curso de Musica e Arte Educação, 

2009 

Quinto, M.E.G. Artes cênicas. Apostila do curso de Artes Cênicas, 2009 

Silva, L. M. de; Prado, S.A. Mesquita, Françoise de. Artes visuais no contexto escolar do 

Ensino Fundamental. Disponível em WWW.soprando.net. Acessado em 13 de setembro de 

2010. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Mae_Barbosa
http://www.soprando.net/

