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         Se é possível obter água cavando o chão, 

         Se é possível enfeitar a casa, 

         Se é possível crer desta ou daquela forma, 

         Se é possível nos defendermos do frio e do calor, 

         Se é possível desviar leitos de rios, fazer barragens, 

         Se é possível mudar o mundo que não fazemos, 

                       O da natureza 

          Por que não mudar o mundo que fazemos,  

                       O da cultura, o da história, o da política? 

                                                                                   Paulo Freire 
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 UM PERCURSO DE VIDA E ARTE 

 

Quando se fala de vida, automaticamente se fala de “arte”, “educação” e 

“cultura popular”, pois este trio está diretamente ou indiretamente interligados, 

tornando-se até indispensável na vida do estudante, do professor, do artista, pode-

se dizer até do agricultor, da costureira, que traz consigo mesmo, em suas vidas 

comuns, a beleza em sua simplicidade, através de suas raízes e origens, enfim, a 

arte faz parte da alma humana. 

A partir dessa idéia, vou iniciar este portfólio fazendo um resgate de minha 

vida, mostrando assim quais as contribuições da arte e da cultura popular na minha 

formação e assim explicitar o meu vínculo com o curso de Arte-educação e Cultura 

Popular. 

Nasci na década de 1960 numa família pobre no interior da cidade de 

Limoeiro do Norte, localizada na região do Rio Jaguaribe. Meu maior contato com a 

arte foi através da música, pois para mim a vida é uma arte, vida é emoção, é 

poesia, é som, ou seja, na minha infância convivi com a arte através de coisas 

simples da vida como: confeccionar roupas para minhas bonecas e para algumas 

vizinhas, construir meus próprios desenhos, fazer coleções de folhetos musicais e 

de literatura de cordel, o qual lia para toda família além de transcrever através do 

rádio  cadernos de músicas  e mais tarde copiá-los com cifras para violão.  

 Em minha adolescência participei de um show de calouros realizado no 

cinema de Limoeiro do Norte apresentado pela Equipe do Irapuã Lima, no qual 

interpretei uma música da Vanusa intitulada Eu Sobrevivo. Minha outra participação 

em show de calouros foi numa festa de aniversário do Supermercado Jaguaribano, 

que tinha como administrador Benedito Rufino e, em uma semana depois passei a 

trabalhar em um de seus supermercados. 

Sempre gostei de contemplar natureza, saciando-me da beleza que é ver o 

pôr-do-sol, ouvindo o canto dos pássaros, observando, à tardinha, quando eles 

estavam de volta para seus ninhos. Tinha uma grande admiração pelas aranhas ao 

vê-las construindo suas casas com tão delicadas teias, os beija-flores e as 

borboletas, também observava as formigas com seus minuciosos trabalhos, onde 

muitas vezes colocava comida em seus caminhos apenas para vê-las carregar para 

o formigueiro. Tenho um carinho muito grande pelos animais e, de modo especial, 

pelo jumento, tão desprezado, mas é considerado um símbolo nordestino e como diz 
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o nosso Rei do Baião Luiz Gonzaga “o jumento é nosso irmão, o maior amigo do 

sertão”. 

Enquanto morei em Limoeiro do Norte, sempre que possível, participei das 

festas religiosas como as celebrações dos atos da “Semana Santa” que inicia com o 

Domingo de Ramos e encerra com o Domingo de Páscoa, realizados sempre no 

mês de março ou abril. Minha participação era através dos cânticos das 

celebrações, das leituras dos Evangelhos, que nesse período era compartilhado com 

o padre, os leitores e a assembléia, e através dos Salmos, que poderiam ser 

rezados ou cantados. Durante as procissões (do domingo de ramos) também 

participava cantando no carro de som com outras colegas. 

A Festa da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição é outra festa com 

muita participação do povo limoeirense, que se inicia no dia 29 de novembro ao dia 

08 de dezembro com novenas, quermesses e leilões.  Durante alguns anos 

houveram várias apresentações de violeiros, de conjuntos musicais, de artistas 

como o Zé Vicente, Pe. João Carlos e de artistas da terra como Eugênio Leandro, 

Edinir e banda Styllos e outros. 

Participei diversas vezes na Festa da Padroeira, de apresentações musicais. 

Uma das apresentações que realizei, foi cantar o hino de Limoeiro juntamente com o 

Padre João Olímpio (pároco na época). Outra vez interpretei a música do Gilliard 

“Meditação”, e outras, acompanhada com alguns amigos. 

Depois vem festa de Santa Luzia, a santa protetora dos olhos, em que toda a 

minha família era devota. A festa de Santa Luzia acontece todos os anos no dia 13 

de dezembro na comunidade de Espinho, distrito de Limoeiro do Norte, com 

celebrações, novenas e leilões. Nesta festa só participava como ouvinte 

Por muitos anos a festa do Natal, na cidade de Limoeiro, foi uma festa muito 

esperada, principalmente por nós que morávamos na zona rural, era um período 

realmente iluminado, onde todos independente de condições sociais, pareciam mais 

próximos, mais amigos, era realmente a chegada do Menino Jesus em nosso 

coração. A leitura do livro do professor Rabelo, “Noite Iluminada,” onde ele retrata as 

memórias das noites de Natal em Alto Santo, me fez reviver este momento tão 

mágico do Natal. 

Participei por muitos anos do Grupo de Liturgia e do Coral da Paróquia de 

Nossa Senhora da Conceição em Limoeiro do Norte, participando das celebrações, 

da liturgia, cantando hinos e, algumas vezes, em comunidades vizinhas nas 

celebrações de aniversário, bodas de ouro, de prata. Fiz parte também, do Grupo da 
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Pastoral da Saúde, onde eram realizadas visitas domiciliares, em hospitais, 

celebrações e encontros, tendo como fundador da Pastoral, São Camilo de Lelis.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Vianilde, eu (Socorro), Valderez e Elizaete –grupo de liturgia 

 

Aconteceu no Seminário Diocesano de Limoeiro do Norte em dezembro de 

2001, durante o período da “Festa da Padroeira”, três dias de Oficina de Canto 

Celebrativo, ministrado pelo poeta, compositor e cantor José Vicente, sua criação 

contempla as raízes e a caminhada dos movimentos populares, CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base) e pastorais.  

Foram três dias inesquecíveis, onde tive a oportunidade de cantar, rezar, de 

dançar e de interpretar. Fui escolhida pelo grupo para tocar e cantar uma música do 

Zé Vicente, intitulada, “Hino ao Divino”, juntamente com o grupo, e como continua 

viva em minha memória gostaria de destacar um trecho da música:  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                        

                                 

                                Oficina de canto celebrativo - Limoeiro 

 

Presente tu estás desde o princípio 

Nos dias da criação Divino Espírito 

És sopro criador que a terra fecundou 

E a vida no universo despertou (VICENTE, 1980: 10) 
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Outro pequeno trecho de outra música em que fizemos todos juntos uma 

apresentação: 

 

Lá vem das senzalas de ontem 

Lá vem das senzalas de hoje 

Oferta que é de sangue e suor 

De um povo em clamor 

Que quer ser livre cantar! 

 

Gostaria de falar um pouco do Zé Vicente, uma pessoa que tenho uma 

grande admiração, e com certeza ele contribui muito para a nossa cultura e já fazia 

parte da minha vida através da temática das suas canções, que retratam o homem 

simples, sem voz e ao encontrá-lo na oficina muito me estimulou a dá continuidade 

ao trabalho com a música. 

Zé Vicente é natural de Orós, Ceará. Canta e compõe desde 1981, fazendo 

de suas composições e voz instrumentos não só para o povo cearense e brasileiro, 

mas também para toda a América Latina. Porque os países de nosso continente têm 

muitas histórias em comum, principalmente o sofrimento e a luta por existência mais 

digna e alegre. Esse é o tipo de poesia que acontece na obra de Zé Vicente, uma 

poesia que só acontece no coração de quem sabe o que é o sofrimento, mas já 

experimentou a alegria do encontro com Cristo. 

Muito requisitado para encontros e apresentações, Zé Vicente elabora e 

coordena outra ramificação do seu tipo de trabalho, são as chamadas “Oficinas de 

Expressões Celebrativas”, onde as pessoas podem descobrir outras inspirações 

artísticas e liberarem suas energias, a partir da vivência das músicas durante os 

encontros. 

Apesar de ser conhecido e respeitado, a idéia de ser uma “estrela”, não é o 

foco do trabalho de Zé Vicente. Ele prefere deixar como marca um espaço para a 

cooperação, e é por isso mesmo que, em 1990, tornou-se um dos organizadores do 

MARCA – Movimento de Artistas da Caminhada. A meta do MARCA é reunir gente 

de poesia, de canto, de desenho, pintura, teatro, dança e tudo mais que puder levar 

as pessoas a celebrarem, fazerem festa. Produzindo arte que levam em conta os 

desafios apresentados pela realidade urbana, Zé Vicente é fiel ao seu ideal, sem 

perder a referência do que é realmente belo na criação popular.   
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A partir daí, e como sempre tive muita afinidade com a música, resolvi fazer 

um curso de violão, mas infelizmente o curso não deu continuidade e tive que parar 

com as aulas, mas recebi algumas instruções de amigos como Edinir (falecido) 

cantor e compositor da Banda Styllos, Elizaete, amiga do coral e outros. Não aprendi 

muito, mas toco algumas músicas e pretendo praticar mais, para fazer de vez em 

quando minha própria festa com música ao vivo.  

Alguns anos depois recebi de Deus três maravilhosos presentes: Meu esposo 

Raimundo Otaviano que sempre me apoiou me dando força diante das dificuldades 

e meus dois maravilhosos filhos que são o Isaac e o Saulo (ambos fascinados por 

música). O Isaac aprendeu a cantar forró antes de pronunciar corretamente as 

palavras; realizou algumas apresentações musicais na escola e atualmente toca 

violão, pandeiro, triângulo e bateria, pois apesar de ser jovem aprecia muito as 

músicas do passado, de modo especial o nosso Rei do Baião Luiz Gonzaga. O 

Saulo é portador da síndrome de autismo e curte muito as músicas do Roberto 

Carlos, do Padre Zezinho e também do Luiz Gonzaga. 

 

                  Saulo                                            Isaac                                                 Eu(Socorro) e meu esposo 

A música sempre foi muito presente em minha vida e meu esposo também 

sempre gostou muito de cantar, por sinal, nas festas em família a gente costuma 
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cantar. No entanto, o gosto musical do Isaac e do Saulo tem muito a ver com o 

nosso, pois mesmo durante a gravidez eu cantava e tocava e sempre fui fã do 

Roberto Carlos, Pe. Zezinho e Luiz Gonzaga. 

Viemos morar em Fortaleza com o objetivo de um atendimento especializado 

para o Saulo. Ao receber atendimento na Casa da Esperança (Instituição que atende 

portadores de autismo), eu também senti a necessidade de conhecer mais sobre a 

problemática do autismo, já que o meu filho era um garoto bastante comprometido. 

Participei de vários cursos realizados pela Casa da Esperança, Jornadas e 

Simpósios, onde passei a conhecer e aprender bem mais sobre a síndrome.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Eu(Socorro) e Alexandre Costa- X Jornada de Autismo 

  

Em seguida realizei um trabalho (no início como voluntário) na Instituição. Foi 

uma experiência muito boa, onde tive a oportunidade de compartilhar o meu carinho 

e meu repertório musical com pessoas tão puras, tão amigas, às vezes parecem tão 

distantes, mas que também são capazes de cantar, de dançar, de interagir, desde 

que haja dedicação e carinho. É muito gratificante receber um aluno, no caso deste 

com autismo, não verbal, bastante comprometido, e depois de alguns encontros, 

descobrir seu gosto musical, compartilhar um pouco de alegria, e no final ganhar um 

sorriso por cantar sua música preferida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fábio, colega da Casa da Esperança (trabalhamos juntos na música) 
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O meu filho Saulo tinha esse perfil nos seus primeiros anos de vida, mas 

apesar do seu grande comprometimento, a “música” foi sua primeira descoberta 

para o mundo, que para ele, parecia tão assustador. Graças a Deus que hoje ele já 

é um garoto bastante independente, altamente decidido e ainda continua um grande 

ouvinte da música popular brasileira.  

Iniciei este trabalho na Casa da Esperança com o Gustavo Dourado, filho da 

Dra. Fátima Dourado, Presidente da Instituição. Ele trabalhava a música tocando 

instrumentos como violão, teclado, pandeiro, enquanto eu ficava com a 

musicalização, trabalhando as cantigas de roda, a expressão corporal, a 

socialização, o relaxamento, etc. Eu não tinha formação musical, mas trabalhava 

muito com a intuição, com amor e sempre levando em conta o que os alunos 

sabiam, do que eles gostavam, para que houvesse mais interação, aprendizado e 

que a aula pudesse ser prazerosa e considero que foi, pois até hoje eles ainda me 

chamam para cantar com eles.         

                                         

 

 

 

 

 

                   Meus alunos da música da C. da Esperança 

 

Fui transferida da sala de música para uma sala de EJA – Educação de 

Jovens e Adultos (com autismo), onde trabalhei com os níveis de primeiro ao oitavo 

ano. Considerei uma grande perda ter de sair da música, pois ainda tinha muito que 

compartilhar e aprender com meus alunos. Mas infelizmente, nem sempre as coisas 

acontecem como desejamos e a vantagem maior é que os meus alunos 

continuavam os mesmos. Apesar de trabalhar em sala de aula, continuei utilizando a 

música de vez em quando, pois levava algumas letras de música para trabalhar o 

canto, a letra, a interpretação, as palavras, enfim, de diversas formas.  
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                         Minhas duas alunas Ester e Dayanne – C. Esperança 

 

Ainda nesta mesma perspectiva, realizei na comunidade onde resido – 

Fernando de Noronha (Messejana), um trabalho pastoral juntamente com uma 

vizinha. Formamos um grupo de Liturgia e um pequeno Coral de crianças e 

adolescentes, onde se preparava as leituras, os salmos e os cânticos para as 

celebrações das missas. O grupo foi chamado de Coral de Nossa Senhora de 

Fátima, por ser a Padroeira da comunidade.  

Foi um trabalho muito gratificante, mas depois de alguns anos e por motivos 

pessoais, deixei a coordenação do grupo, mas graças a Deus que ele continua. É 

um grupo pequeno, mas continua ativo e o que importa é que lancei a semente e 

vejo que os frutos cresceram, lentamente, mas crescendo. 

O desejo de voltar a estudar sempre esteve presente em minha vida, mas 

houve algumas dificuldades que me impediram e, foi exatamente neste período em 

que trabalhei na Casa da Esperança, que também senti a necessidade de obter 

mais conhecimentos, aprender mais sobre o processo de ensino, enfim, consegui 

unir a vontade com a minha necessidade e dei início ao curso de Pedagogia. 

  
       Eu e meu esposo na minha graduação                                      Eu e meu filho Isaac 
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Realizei minha graduação na Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde 

tive o privilégio de conhecer professores maravilhosos e competentes, sendo um 

deles o professor Cleison Rabelo que ministrou as disciplinas de Práticas Lúdicas, 

Cinema e Música. 

Durante esta disciplina participei, juntamente com a minha equipe da UVA, de 

uma Oficina de gênero musical com discografia e biografia, na qual escolhemos o 

gênero MPB, representado por Roberto Carlos. Foi muito prazeroso a confecção e a 

apresentação do trabalho. Iniciamos cantando uma música do Ricardo Braga (primo 

do Roberto Carlos), intitulada “Roberto Collection”, que contém vários trechos de 

músicas do Roberto Carlos. Em seguida apresentamos sua biografia falando da 

infância, de sua terra natal, que é Cachoeira de Itapemirim, sua mudança para o Rio 

de Janeiro, falamos da jovem guarda, de sua fase romântica, seu reconhecimento e 

campão de vendas e morte de Maria Rita. Conseguimos muito adereços como 

discos, LP, revistas, camisetas, pôsteres. Encerramos a apresentação com a música 

“Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos” e em seguida “Jesus Cristo”. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Apresentação musical (UVA)  Final da disciplina de P.Lúdicas(UVA) 

 

Senti-me muito feliz e valorizada com o convite do professor Rabelo para 

encerrar a disciplina tocando algumas músicas no violão, confesso que fiquei um 

pouco insegura, mas consegui realizar a atividade juntamente com os outros colegas 

que me ajudaram a cantar. 

Foi durante esta mesma disciplina que o professor Rabelo nos convidou e nos 

incentivou a fazer o curso de Pós-graduação em Arte-Educação e Cultura Popular, 

sob a sua coordenação na Faculdade Darcy Ribeiro. O apoio dele foi muito 

importante para mim, porque como eu já estava trabalhando com musicalização, 

fazer um curso deste só iria somar conhecimentos novos e um grande 

enriquecimento na área da arte como um todo. 
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O curso aconteceu contemplando 12 disciplinas: Das Teorias e Tendências 

Pedagógicas à Prática Pedagógica, Metodologia da Pesquisa em Educação, 

Teorias Cognitivas da Aprendizagem, Fundamentos Estéticos da Arte-

Educação, Música e Arte-Educação, Pluralismo Cultural nos Processos 

Educacionais, Arte e Cultura Popular, Artes Plásticas e Educação, Oficina de 

Práticas Lúdicas, Folclore e Arte-Educação, Artes Cênicas e Educação, Didática 

do Ensino Superior e Tendências Pedagógicas.  

Como trabalho de conclusão de curso elaborei este portfólio que está dividido 

em quatro partes. Inicialmente traço o meu percurso de vida e arte, onde expresso 

meu vínculo com o curso. Na primeira parte, em busca de fundamentação trago as 

disciplinas teorias e tendências pedagógicas à prática pedagógica, metodologia da 

pesquisa em educação e didática do ensino superior, como base de fundamentação 

para o meu processo de formação. Na segunda parte, arte e cultura, trago o que 

aprendi nas disciplinas de Fundamentos Estéticos da Arte-Educação, Pluralismo 

Cultural nos Processos Educacionais, Arte e Cultura Popular. Na terceira 

contemplo Artes Cênicas e Música e Arte-Educação. Na quarta, reflito sobre a 

ludicidade no espaço artístico através do relato da oficina de Práticas Lúdicas. E 

por fim relato as aprendizagens significativas que produzi ao longo do curso.  
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1. EM BUSCA DE FUNDAMENTAÇÃO 

 

Nesta primeira parte do trabalho vou abordar três disciplinas que para mim 

foram de fundamentação para o meu processo de formação: Teorias e tendências 

pedagógicas, didática do ensino superior e metodologia da pesquisa e prática 

pedagógica.  

A disciplina Teorias e tendências pedagógicas foi a primeira disciplina do 

curso e tinha a seguinte ementa: fundamentos sobre as teorias e tendências 

pedagógicas, o processo ensino-aprendizagem, concepções sobre aprendizagem e 

abordagens do processo pedagógico. Foi iniciada com uma apresentação individual, 

onde cada aluno fez um relato de sua vida profissional, justificando “o porquê da 

escolha do curso de Arte-educação e cultura popular”. Esta atividade mostrou que 

grande parte da turma  já convive diretamente coma arte, ou já tem uma certa vivência 

em sua vida profissional com a arte. Após esse momento a professora passou a refletir 

sobre os teóricos e as tendências pedagógicas culminando com um seminário sobre as 

inteligências múltiplas. O meu grupo ficou com a inteligência musical. 

Eu, particularmente, antes desse curso tinha muito pouco conhecimento com 

relação às tendências pedagógicas, as Abordagens do Processo pedagógico e o 

estudo dos teóricos, no entanto, o curso despertou em mim uma curiosidade e vontade 

de aprender, pesquisar e conhecer mais a respeito dos mesmos. 

Compreendi que filósofos, cientistas e psicólogos através de observações e 

estudos chegaram a diferentes conclusões sobre o que é fundamental para 

compreender o processo da aprendizagem, e isso justifica o surgimento de diferentes 

teorias para explicar essa aprendizagem. Desta forma o estudo das tendências é de 

grande importância para a vida do educador, pois fornece elementos essenciais sobre 

o processo ensino aprendizagem. 

Aprendi que em relação aos elementos do processo Ensino-Aprendizagem, 

as Tendências Pedagógicas dividem-se em: 

 

*Tradicional - (Duekhein, Herbart) 

*Renovada Progressista – (Dewey, A. Teixeira, Piaget, Montessori, Lauro de 

O. Lima) 

*Não Diretiva –(Carl Rogers, Neill) 

*Tecnicista – (Skinner, Cagné, Mager) 
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*Libertadora – (Paulo Freire) 

*Libertária – (Lebret, Freinet, Vasquez, Miguel Arroyo) 

*Crítico Social dos Conteúdos – (Dermeval Saviani, Libânio, Synders); 

Como se ver, cada tendência é defendida por um ou mais teóricos, de acordo 

com seu contexto histórico, apresentando os objetivos da escola, os conteúdos do 

ensino, sua metodologia, avaliação e posicionamento crítico. Pois 

a Pedagogia Renovada inclui várias correntes: a progressista (que se 
baseia na teoria educacional de John Dewey), a não-diretiva 
(principalmente inspirada em Carl Rogers), a ativista-espiritualista (de 
orientação católica), a culturalista, a piagetiana, a montessoriana e 
outras. Todas, de alguma forma, estão ligadas ao movimento da 
pedagogia ativa que surge no final do século XIX como contraposição à 
Pedagogia Tradicional.” (LIBÂNEO, 1994, p. 65) 

A professora Lúcia Maria, que ministrou a disciplina de Teorias e Tendências 

Pedagógicas, também falou sobre as abordagens do processo pedagógico que são: 

Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Cultural, apresentando 

suas características gerais, qual o papel do homem e do mundo, qual a participação 

da sociedade e da cultura, como é transmitida o conhecimento, o papel da educação 

e da escola, como acontece o ensino-aprendizagem, como é vista a imagem do 

professor-aluno, sua metodologia e avaliação. 

Tenho uma grande admiração por muitos dos teóricos estudados, mas, 

enfatizo a importância do Piaget, Vygotsky, Wallon, e Paulo Freire, que mostraram 

que a capacidade de conhecer e aprender se constrói a partir de trocas 

estabelecidas entre o sujeito e o meio. Destaco, também, Roger, que conheci 

durante a disciplina e vou pontuar aspectos relevantes da sua teoria, fazendo um 

paralelo com as idéias de Freire. 

    

 

 

 

                          

                                                   Piaget                              Vygotsky 

 

Gostaria de destacar o Paulo Freire e a sua pedagogia para libertação, do 

qual considero indispensável a todos os profissionais da área da educação, como 
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também a todas as pessoas que desejam partilhar de suas concepções, para que 

haja em suas habilitações um enriquecimento de visão de mundo e homem. 

Paulo Freire coloca o educador e o educando em um mesmo nível de 

igualdade, isto é, sujeitos, superando a posição tradicional. Pois acredita que o 

homem é um ser inacabado. Assim não existe ninguém plenamente educado, capaz 

de atuar sobre os outros, há apenas seres em diferentes fases de maturação, 

sempre aprendendo, buscando mais. 

Esta busca deve ser feita em conjunto, pois o homem vive em sociedade, de 

onde recebe influências que vão atuar no seu modo de ser, em suas relações. Se o 

meio em que vive é de opressão, o impede de opinar, de decidir, e o condena, 

porque não sabe, e há os que podem falar porque tudo sabem. Sua posição no 

mundo é passiva, sempre obedecendo. 

 

De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem 
nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não 
produzem em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua 
incapacidade. Falam de si como os que não sabem e do doutor como o 
que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhe são 
impostos são os convencionais. (FREIRE, 2005, p. 56) 

 

Ele critica a educação na concepção “bancária”, a qual é o ato de depositar, 

de transferir, de transmitir valores e conhecimentos. Diante da situação antidiálogo, 

daí, então, que nela: (FREIRE, 2005, P.68) 

A) O educador é o que educa, os educandos, os que não sabem; 
B) O educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem; 
C) O educador é o que pensa, os educandos, os pensados; 
D) O educador é o que diz a palavra, os educandos, os que a escutam 

docilmente; 
E) O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados; 
F) O educador é o que opta e escreve sua opção, os educandos, os 

que seguem a prescrição; 
G) O educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de 

que atuam, na atuação do educador; 
H) O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, 

jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 
I) O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 

funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos, 
estes devem adaptar-se às determinações daquele; 

J) O educador, finalmente, é o sujeito do processo, os educandos, 
meros objetos. 
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                          Paulo Freire 
 

Embora Paulo Freire não defenda a tendência não-diretiva na educação, 

como faz o psicoterapeuta Carl Rogers, não resta dúvida de que existem muitos 

pontos comuns na pedagogia que eles defendem, sobretudo no que diz respeito à 

liberdade de expressão individual, à crença na possibilidade de os homens 

resolverem, eles próprios, seus problemas, desde que motivados, interiormente para 

isso. (Freire, 2005). 

Para Carl Rogers, assim como para Paulo Freire, a responsabilidade da 

educação está no próprio estudante, possuidor das forças de crescimento e auto-

avaliação. A educação deve estar centrada nele, em vez de centrar-se no professor 

ou no ensino; o aluno deve ser senhor de sua própria aprendizagem. E a aula não é 

momento em que se devem despejar conhecimentos no aluno, nem as provas e 

exames são instrumentos que permitirão verificar se o conhecimento continua na 

cabeça do aluno e se este o guarda do jeito que o professor o ensinou. A educação 

deve ter uma visão do aluno como um ser integral, com sentimentos e emoções. 

Da mesma forma que o método Paulo Freire procura aproximar a figura do 

professor, que no ensino tradicional se encontra distante do aluno, a abordagem 

rogeriana, centrada na pessoa, estreita o relacionamento entre paciente e terapeuta, 

em lugar do distanciamento defendido pela psicologia tradicional.   

 

Melhorando o nosso relacionamento com os alunos, melhoramos o 
nosso ensino, melhora a aprendizagem. Os nossos alunos estão ávidos 
deste tipo de comunicação; eles querem, antes de tudo, ser vistos como 
pessoas que existem, que amam, que choram, que sofrem, que têm 
dificuldades. Só os alunos? E nós, professores, também não desejamos 
ser vistos não só como aqueles que sabem alguma coisa, mas 
igualmente como pessoas  humanas?...Eu quero que meus alunos 
sejam meus amigos, e quero dar-lhes a minha amizade... O bom 
relacionamento depende fundamentalmente de mim, de criar um clima 
propício à amizade, à aceitação, à autenticidade. (ROGERS, 1951, p. 
21) 

 

Rogers parte do pressuposto de que o ensino é uma “atividade sem 

importância enormemente valorizada” (1972, p. 103). Cada educador eficiente, por 
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sua vez, deve desenvolver um estilo próprio para “facilitar” a aprendizagem dos 

alunos. 

A proposta rogeriana é a de que se proporcione uma situação que 

(Rogers, 1972, p. 182-3): 

 

1. Restaure, estimule e intensifique a curiosidade do aluno. 

2. Encoraje o aluno a escolher seus próprios interesses. 

3. Promova todos os tipos de recursos. 

4. Permita ao aluno fazer escolhas responsáveis quanto as suas 

próprias orientações, assim como assumir a responsabilidade das 

conseqüências de suas ações erradas, tanto quanto das certas. 

5. Dê ao aluno papel participante na formação e na construção de todo 

o programa de que ele é parte. 

6. Promova interação entre meios reais. 

7. Focalize, por meio de tal interação, problemas reais. 

8. Desenvolva o aluno autodisciplinado e crítico, capaz de avaliar tanto 

as suas quanto as contribuições dos outros. 

9. Capacite o aluno a adaptar-se inteligente, flexível e criativamente a 

novas situações problemáticas do futuro.  

 

Ao estudar Piaget e Vygotsky é fácil constatar que ambos defendiam a 

mesma teoria psicogenéticas/interacionistas, mas a diferença entre os dois parecem 

ser muitas, mas, no entanto eles partilham muitos pontos de vista. 

Eles entenderam o conhecimento como “adaptação”, como construção 

individual e se preocupavam com o desenvolvimento intelectual, mas cada em 

sugeriu diferentes questões. Piaget não considerou os processos de organização e 

adaptação como separados. 

Do ponto de vista biológico, a organização é inseparável da adaptação: são 

dois processos complementares de um único mecanismo, sendo que o primeiro é o 

aspecto interno do ciclo do qual a adaptação constitui o aspecto externo. (PIAGET, 

apud  WADSWORTH, 1997) 

Piaget era basicamente interessado em como o conhecimento é formado ou 

construído, enquanto Vygotsky se preocupava como a questão dos fatores sociais e 

culturais influenciavam o desenvolvimento intelectual. 

A diferença mais marcante entre os dois é encontrada em suas opiniões 

sobre o papel da linguagem no desenvolvimento intelectual. Para Vygotsky, a 

aquisição da linguagem do meio social resulta em raciocínio e pensamento 
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qualitativamente enriquecidos ou desenvolvimento intelectual. Piaget considerou a 

linguagem falada como uma manifestação da “função simbólica”, o que reflete o 

desenvolvimento intelectual, mas não o produz (Fowler 1994). Na melhor das 

hipóteses, Piaget considerou a linguagem como facilitadora, mas não como 

essencialmente necessária ao desenvolvimento intelectual. “Para Piaget, a 

linguagem reflete, mas não produz inteligência. A única maneira de avançar a um 

nível intelectual mais avançado não é através da linguagem, mas através da ação” 

(Fowler apud WADSWORTH, 1997). Concordo plenamente com o autor, pois a 

criança pode nunca desenvolver uma linguagem verbal, mas isso não quer dizer que 

ela não seja inteligente e que não possa alcançar outras aptidões. 

Vygotsky estabeleceu diferença entre o que ele chamou de “zona de 

desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal”. A zona de 

desenvolvimento potencial “é o nível de desenvolvimento em que os estudantes são 

capazes de solucionar problemas de forma independente. A zona de 

desenvolvimento proximal é o nível em que os estudantes podem resolver 

problemas com apoio” (LESTER apud WADSWORTH, 1997). 

Piaget tem sido criticado por empregar a palavra “estágio” em sua teoria. Ele 

não quis sugerir que as crianças mudam de um nível discreto a outro nível discreto, 

assim como se muda de um degrau a outro enquanto se sobe uma escada. 

De um modo geral, o fato a ser enfatizado é que o padrão de comportamento, 

característico dos diferentes estágios, não se sucede um ao outro de modo linear 

(aqueles de um dado estágio desaparecendo no momento em que o que se segue 

toma forma), mas como camadas de uma pirâmide (de cima para baixo ou de baixo 

para cima), em que o novo padrão de comportamento, simplesmente, é adicionado 

aos velhos para completar, corrigir ou com eles combinar. (PIAGET apud 

WADSWORTH, 1997) 

Para Vygotsky, as origens da vida consciente e do pensamento abstrato 

deveriam ser procuradas na interação do organismo com as condições de vida 

social e nas formas histórico-sociais de vida da espécie humana. Sendo, portanto, 

necessário analisar o reflexo do mundo exterior no mundo interior dos indivíduos a 

partir da interação destes com a realidade. Ele afirmara que “a experiência prática 

mostra que o ensino de conceitos é impossível. Um professor que tentar fazer isto 

ocorrerá num verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante 

a um papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos correspondentes, mas 

que na realidade oculta um “vácuo” (1987 p.71). 
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Gostaria de fazer um breve comentário ao teórico médico psiquiatra Henry 

Wallon que também defendia o interacionismo. Ele também privilegiava a afetividade 

e via o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva com 

predominância altamente afetiva e cognitiva. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                    Wallon 

 

O projeto de sua psicogenética é o estudo da pessoa completa, considerada 

em suas relações com o meio (contextuada) e em seus diversos domínios 

(integrada). Contrário ao procedimento de se privilegiar um único aspecto do 

desenvolvimento da criança, Wallon o estuda em seus domínios afetivos, cognitivo e 

motor, procurando mostrar quais são, nos diferentes momentos do desenvolvimento, 

os vínculos entre cada um e suas implicações com o todo representado pela 

personalidade. Desta opção, resultam quatro temas centrais na sua teoria: emoção, 

movimento, inteligência, personalidade. 

 

O serviço da Educação, a psicogenética walloniana oferece subsídios 
para aprofundar a reflexão sobre a prática pedagógica, motivando a 
investigação educacional. Ao mesmo tempo, impõe exigências sobre 
esta prática, cobrando da Escola o atendimento do indivíduo na 
integridade dos domínios que o constituem (afetivo, cognitivo e motor). 
Nesta concepção o professor é valorizado também do ponto de vista do 
conteúdo. Não se deve colocar como exclusivo detentor do saber e 
único responsável pela sua transmissão, mas tampouco abdicar deste 
papel, submetendo-se indiscriminadamente à espontaneidade infantil. 

(MENEZES, 2000)  

 

Percebi ao estudar os teóricos que durante a minha experiência na Casa da 

Esperança os autores que mais subsidiaram a minha prática foi Piaget, que trazia os 

níveis cognitivos e Paulo Freire a parir do seu foco no contexto, observar o que o 

aluno já sabe e continuar a partir dali.  

Trabalhei seis anos com crianças e jovens portadores da síndrome de 

autismo. Particularmente, admiro muito as habilidade e capacidades que muitos 

deles desenvolvem com a ajuda dos profissionais da área. Admiro também, a luta 

que muitos enfrentam, a começar pela barreira mais difícil, que é a concepção que a 

própria família tem do portador de necessidades especiais. Geralmente, a família 
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tende a superprotegê-lo, tratando-o quase sempre como “incapaz”, “coitadinho”..., o 

que contribui para impedi-lo de crescer e de desenvolver suas potencialidades. 

Essa dificuldade inicial começa a ser superada, entretanto, a partir do 

momento em que a criança ou o jovem autista ingressa no sistema de ensino 

especial. Além da ajuda e apoio que recebe dos profissionais, o contato com outros 

autistas é de muita importância para a construção de uma imagem positiva de si 

mesmo, a questão da própria socialização e, portanto, a superação de desafios. O 

processo de socialização e de desenvolvimento social, afetivo e cognitivo faz parte 

desses desafios. Mas um deles se caracteriza à sua inserção na escola regular, 

onde o apoio ainda é muito restrito. 

Será que a escola está preparada para recebê-los? 

Há profissionais capacitados?  

Que preconceitos eles enfrentariam? 

Contudo, são desafios que o portador de necessidades especiais impulsiona 

a lutar por uma vida melhor e que o apoio, a dedicação e o incentivo, quer da 

família, quer dos profissionais, precisam ser reconhecidas. 

Mas o que é autismo? 

Segundo a Dra. Fátima Dourado o autismo é um distúrbio do 

desenvolvimento infantil que afeta uma entre mil crianças que nascem vivas em todo 

o mundo. Mais comum em meninos que em meninas, o autismo produz, em seus 

portadores, graves dificuldades para compreensão das regras e convenções sociais. 

Freqüentemente confundidos como loucos, gênios ou santos, os autistas 

desafiam a comunidade médica e científica, com comportamentos bizarros e 

inocentes e “inteligências” atípicas, ignorando regras básicas da convivência 

humana, ao mesmo tempo em que demonstram apreender aspectos da realidade 

geralmente imperceptíveis às pessoas ditas normais. “Pois muitas pessoas já me 

caracterizaram como louco, resta saber se a loucura não representa, talvez, a forma 

mais elevada de inteligência” (Edgar Allan Poe). 
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                           Casa da Esperança                                                    Dra. Fátima Dourado 

 

Das nove mães e dez filhos que iniciaram esta aventura em busca da 

inclusão e do respeito às diferenças que juntas haviam gerado, hoje, são mais de 

quinhentos pais e mães a dividir as experiências e alegrias de conviver com 

aproximadamente 330 cidadãos autistas. 

Da pequena sede onde juntas com mais dez cuidadores, todos ainda 

inocentes quanto ao rumo a seguir, começaram a construir caminhos de esperança 

para uma educação que incluísse a todos, hoje, repartem entre todos, a natureza e 

outros 130 profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, um espaço de 10 

mil metros quadrados onde além da educação, é construído, dia-a-dia, a saúde 

integral dos autistas de nossa cidade. *** 

A Missão da Casa da Esperança é proporcionar às pessoas com autismo e 

outros transtornos do desenvolvimento, atendimento integral, público e de qualidade, 

contribuindo para a criação de uma sociedade inclusiva, onde seu potencial seja 

aproveitado ao máximo e sejam respeitados como cidadãos de direito. Assim diz a 

Dra. Fátima Dourado “Não queremos ser a lua, a iluminar caminhos aos nossos 

autistas, mas lutamos para ser o lago onde possam ser refletidas todas as imagens 

daqueles que comungam conosco a esperança de conviver, em breve, em uma 

sociedade de iguais”.  

Como segunda disciplina, tivemos a Didática do Ensino Superior ministrada 

pela professora Adeliane Sales, apresentando a seguinte Ementa: Didática e 

Educação. As teorias da educação e as concepções de didática. Suas relações e 

pressupostos. A necessidade de construção de um novo paradigma para a didática. 

O ensino como processo, fundamentação, organização e dinâmica. Análise e 

discussão sobre planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino superior. 

Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no Ensino Superior. 
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  A professora iniciou a disciplina com uma apresentação acróstico e em 

seguida colocou a música Epitáfio. 

Achei muito interessante o telegrama da didática segundo a professora                          

Disciplina                                                             Disciplina 

Irrevogável                                                           Interativa                              

De                                                                        Direcionada 

Aprender                                                              A 

Tendo                                                                   Transformação 

Interesse                                                               Individua e 

Compromisso e                                                     Coletiva dos  

Amor                                                                      Alunos 

A professora fez uma dinâmica de completar frases, por exemplo: quando eu 

era criança, pensava... e em seguida pediu para que quem soubesse, realizasse a 

operação. Quando é que: 5+5+5=550. A resposta seria colocar um risco em cima de 

um dos sinais formando o numeral 4 e apenas o Renato conseguiu realizar esta 

atividade., mas serviu para aquecer a turma. 

Em seguida fez uma reflexão sobre “o que é didática” e sobre o papel do 

professor, reconhecendo a didática como elemento fundamental para a efetividade 

no processo educacional. 

O que é Didática? 

Segundo a profa. Adliane é o exercício entre a prática e a fundamentação 

teórica para a transformação da sociedade; é também a maneira de ensinar. 

Qual o significado da disciplina para minha formação? 

O estudo da didática foi muito significante para a minha prática, pois além do 

conhecimento teórico adquirido, me trouxe também algumas reflexões sobre a 

prática de ensino: 

 Que nossa prática pedagógica precisa ser repensada em todas as 

dimensões, contextualizando-as. 

 Fazer uma análise sobre as diferentes metodologias, deixando claros 

seus pressupostos. 

 Elaborar reflexão e trabalhar continuadamente a relação entre a teoria 

e a prática. 

 Ter compromisso com a transformação social, buscando práticas 

pedagógicas que tornem o ensino mais eficiente. 
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 A importância da interação do aluno com o outro em sala de aula, 

podendo ter interesses comuns e resultados satisfatórios e positivos. 

O que significa ser professor atualmente? 

A partir dessa pergunta a professora deu prosseguimento a disciplina de 

didática e foi feito um trabalho em equipe, onde foram levantadas algumas reflexões: 

- Qual a função essencial do professor? 

- Será que o professor não está sobrecarregado com tantos papéis que 

muitas vezes não seria dele?  

- E a família estará contribuindo? 

Realmente não é uma tarefa fácil ser professor nos dias atuais com uma 

sociedade tão materialista e que pouco se fala de valores, onde pais têm tão pouco 

tempo para os filhos e que as pessoas são mais valorizadas pelo que tem e não pelo 

que são. No entanto, o verdadeiro professor é aquele que procura antes de tudo 

orientar, encorajar, estimular, descobrir os interesses do aluno e não apenas fazer 

uso de sua palavra limitando-se a falar e a perguntar. Quando surgem problemas de 

incompreensão em determinada disciplina, o professor inovador investiga as causas 

da insuficiência, encontrando caminhos para vencer esta dificuldade. 

 

O trabalho docente constitui o exercício profissional de professor e este 
é o seu primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é 
preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na 
família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e 
política. A característica mais importante da atividade profissional do 
professor é a mediação entre o aluno e a sociedade, entre as condições 
de origem do aluno e sua destinação social na sociedade. Para isso, 
planeja, desenvolve suas aulas e avalia o processo de ensino. 
(LIBANEO, 1994, p. 47) 

 

O professor que trilha esses caminhos, é com certeza um professor 

orientador, organizando o ensino em função das reais capacidades dos alunos e do 

desenvolvimento dos teus hábitos de estudo e reflexão. Ele está trabalhando a 

didática como técnica orientadora e eficaz à aprendizagem. 

 

O ensino é a atividade direcional sobre o processo de aprendizagem e a 
aprendizagem é a atividade mental intensiva e propositada do aluno em 
relação aos dados fornecidos pelos conteúdos culturais. A autêntica 
aprendizagem consiste exatamente nas experiências concretas do 
trabalho reflexivo sobre os fatos e valores da cultura e da vida, 
ampliando as possibilidades de compreensão e de interação do 
educando com seu ambiente e com a sociedade. (LIBÂNEO, 1994, p. 
67).  
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Citarei aqui uma homenagem aos professores retirado do livro “Pais 

Brilhantes e Professores Fascinantes”:  

 

  Em nome de todos os alunos do mundo, queremos agradecer todo 
amor com que trataram até hoje a educação. Muitos de vocês gastaram 
os melhores anos de sua vida, alguns até adoeceram, nessa árdua 
tarefa. 
O sistema social não os valoriza na proporção da sua grandeza, mas 
tenham a certeza de que, sem vocês, a sociedade não tem horizonte, 
nossas noites não têm estrelas, nossa alma não tem saúde, nossa 
emoção não tem alegria. 
Agradecemos seu amor, sabedoria, lágrimas, criatividade, perspicácia, 
dentro e fora da sala de aula. O mundo pode não os aplaudir, mas o 
conhecimento mais lúcido da ciência tem de reconhecer que vocês são 
os profissionais mais importantes da sociedade. Professores, muito 
obrigado. “Vocês são mestres da vida”. (CURY 2003, p. 168). *** 

 

A disciplina de Metodologia da pesquisa em educação apresentou como 

ementa: conceito de conhecimento, ciência e pesquisa; a pesquisa e seu papel 

político; pesquisa em educação, abordagem qualitativa e quantitativa; modalidades 

de pesquisa; obtenção e organização de dados; análise e construção de registros; 

elaboração do trabalho científico, inclusive na forma de portfólio.  

Durante a disciplina de Metodologia da Pesquisa em Educação, ministrada 

pela professora Tânia Sousa, eu não tinha noção da grande importância da 

disciplina, sabia que eram dois temas fundamentais para o curso: “a pesquisa” e a 

“orientação do portfólio”. Usando as palavras da nossa colega Daniela Campelo “a 

disciplina não é motivadora, mas considero indispensável”, uma vez que é ela que 

nos fornece subsídios para a construção do portfólio. 

A professora Tânia Sousa, é a nossa orientadora na construção do portfólio. 

Ela comentou sobre as abordagens utilizadas na pesquisa, retratando os conceitos 

de conhecimento, ciência e pesquisa refletindo a cerca do seu papel na sociedade e 

em seguida pediu que definíssemos individualmente e por escrito para que em 

seguida fosse feita a discussão nos grupos.    
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                                                                    Professora Tânia na Discip. De M. da Pesquisa 

- O que é Conhecimento?             

- O que é Ciência? 

- O que é Pesquisa? 

Eu particularmente senti bastante dificuldade na hora de definir cada uma das 

perguntas acima, mas foi uma oportunidade de ouvir várias opiniões e 

questionamentos feitos pelos grupos. As definições abaixo foram realizadas pela 

minha equipe. 

CONHECIMENTO é ter discernimento ao falar, criticar sobre determinado 

assunto, proporcionado desenvolvimento. Sabemos que o conhecimento pode ser 

empírico ou científico. 

CIÊNCIA é a comprovação da pesquisa, estudos de conhecimentos 

populares, experiências, etc., buscando fundamentar com dados exatos suas 

descobertas. 

PESQUISA é a busca do conhecimento, de informações, de dados para 

comprovar busca constante, agregando mais informações e testar a veracidade da 

informação. 

Foi bom ouvir as respostas de todas as pessoas e a sistematização da 

professora para elucidar os meus conhecimentos. Ao falar sobre os vários tipos de 

pesquisa, mediada pelas fotos-imagens, foi de grande valia para a minha formação, 

porque praticamente não tinha conhecimento desse assunto, me fornecendo noções 

básicas sobre o mesmo. 

Quanto às primeiras orientações do portfólio, foi bastante polêmico, pois a 

turma pouco sabia a respeito do mesmo, e isso deixava todos cada vez mais aflitos. 
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A professora Tânia levou bastante material didático para que pudéssemos pesquisar 

e obter conhecimentos a respeito do portfólio.  

Eu confesso que também fiquei muito apreensiva e depois muito preocupada 

com esse trabalho, mas depois das aulas de orientação, das conversas com a 

professora Tânia, conversei também com outras pessoas, pesquisei, li bastante a 

respeito do assunto, não foi fácil, mas comecei a construir. Assim, vou adotar então 

o conceito de Hernández (2000) que referencia o portfólio como:  

 

(...) 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. (Hernández, 2000, p. 166) 

 

Um ano depois da disciplina de Metodologia da Pesquisa, enquanto estou 

construindo o meu portfólio, foi quando pude constatar a grande importância, a 

necessidade que estou sentindo, e as viagens que tive de fazer no universo da 

“pesquisa” para tentar realizar este trabalho. Ainda tenho alguns questionamentos: 

Será que é esse mesmo o caminho? Estarei alcançando meus objetivos para a 

realização do portfólio? 
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2. ARTE E CULTURA 

 
 

A disciplina de Fundamentos Estéticos da Arte e Educação foi ministrada 

pelos professores Cleison Rabelo e Maria Euda, e tinha como proposta estudar 

algumas teorias e práticas educativas em arte,  Buscar uma familiarização do aluno 

com autores brasileiros que tratam de temas específicos nesta relação, situando-o 

no panorama atual das investigações feitas em Arte e Educação no Brasil. 

. A disciplina foi iniciada com a música Serra do Luar. Em seguida a 

professora colocou uma cartolina no centro da sala (no chão) e sugeriu que 

enquanto ouvíssemos a música realizássemos a seguinte atividade: qualquer aluno 

poderia começar um desenho ou riscos de forma que, fosse utilizada toda a folha e 

que os outros alunos continuassem o desenho, começando sempre onde o último 

deixou. 

 
                                             A Professora Maria Euda em Fundamentos Estéticos 

No segundo momento a professora dividiu a cartolina em vinte pedaços, onde 

cada aluno ficou com dois pedaços para colorir, e em seguida foi colado de acordo 

com o desenho, formando uma tela, o qual ficou muito bonito. 

Pude perceber a importância do trabalho coletivo e principalmente as 

inúmeras formas de se desenhar, pois costumo dizer que não sei desenhar. Com 

esta atividade, constatei que nem sempre é preciso usar formas definidas para se 

desenhar, é preciso usar sempre a intuição, a percepção e a criatividade e o resto 

fica por conta da imaginação. 

A disciplina de Fundamentos Estéticos da Arte-Educação me deu um grande 

impulso e desejo de pesquisar e aprender mais sobre o mundo dos “artistas e suas 

obras”, como por exemplo, a Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Picasso, Mestre 

Vitalino e tantos outros que fazem parte do universo das artes, pois passei a me 
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interessar mais por suas obras e pela própria história das artes, pois como relatou a 

professora Tânia em Metodologia da Pesquisa, o “conhecimento” é a elucidação da 

realidade, que elucidar é trazer a luz, iluminar com intensidade.  

Diversas vezes parei para pensar sobre nossa existência, o mundo em que 

vivemos e sobre o que nele existem, quantas línguas, povos, nações, culturas! E a 

disciplina de Pluralismo Cultural me fez repensar sobre o assunto, mas de uma 

maneira mais crítica e que eu também possa rever os meus conceitos. 

A disciplina de Pluralismo Cultural foi ministrada pelo professor Rabelo que 

fez várias indagações sobre o tema, questionando as diferenças culturais existentes 

entre as pessoas como a linguagem, a dança, a música, as vestimentas, a tradição e 

também como as sociedades se organizam conforme a sua concepção de moral e 

de religião, a forma como eles se interagem com o ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Professor Cleison  

 

Compreendi que Pluralismo é também o resgate às diferenças culturais, 

racial, religiosa e muitas perguntas vieram à tona: Será que a escola está 

trabalhando o pluralismo cultural em sala de aula? Atualmente falam-se muito em 

inclusão, será que ela existe de fato? Por que as escolas não trabalham o carnaval 

de acordo com sua cultura? E o preconceito? Será que existe nas escolas?    

Eu considero esses assuntos, uma questão muito mais familiar, pois se a 

criança é trabalhada na família esses conceitos, ela não levará essa problemática 

para a escola, que para muitos é a principal responsável por essas questões. Para 

mim a escola pode contribuir, mas perpassa muito mais pela formação, pelos valores 

vividos pela família. 

Outra questão que merece um olhar mais sensível da sociedade é com 

relação ao portador de necessidades especiais, onde muitas vezes os pais exigem 

respeito para com seus filhos, claro, com toda razão, mas muitos esquecem que 

eles próprios os discriminam, tirando-lhes o direito de ir a escola, de passear, de ver 

outras pessoas, de ver o mundo mesmo com seus olhares diferentes, mas 
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certamente, com olhares puros, inocentes, diria até divinos; pois essas pessoas 

também são cidadãos e merecem o nosso respeito. 

Colocarei em seguida uma reflexão do texto “Não chorem por nós” do Jim 

Sinclair, autista americano, que escreveu para todos os pais e familiares de pessoas 

com autismo.  

Não se perde uma criança para o autismo. Perde-se uma criança porque a 

que se esperou nunca chegou a existir. Isso não é culpa da criança autista que, 

realmente, existe e não deve ser o nosso fardo. Nós precisamos e merecemos 

famílias que possam nos ver e valorizar por nós mesmos, e não famílias que têm 

uma visão obscurecida sobre nós por fantasma de uma criança que nunca viveu. 

Chore por seus próprios sonhos perdidos se você precisa. Mas não chore por nós. 

Estamos vivos. Somos reais. Estamos aqui esperando por você. (retirado do site da 

Autism Network Internacional e traduzido por Luis Achilles Furtado) 

Como estou falando de Pluralismo Cultural, colocarei a síntese do texto de 

Vinícius Rodrigues Vieira, “Caminhos para a Igualdade”. Este texto está na apostila 

da disciplina, como opcional, isto é, o professor Rabelo deixou aberto para quem 

quisesse trabalhar com o mesmo. No entanto, eu achei o texto muito bom, pois ele 

retrata as questões do preconceito e da discriminação, assuntos importantes para 

serem abordados em sala de aula. 

          

Caminhos para a Igualdade 

 

Um grande desafio brasileiro é tentar impedir que o preconceito propicie 

atitudes discriminatórias tanto no macro quanto no micro nível das relações sociais. 

Há no Brasil igualdade formal, o que é de direito nem sempre é de fato: a 

formalidade deve ser convertida em realidade. Enquanto isso não ocorrer haverá 

sempre a discriminação. Um exemplo disso é a procura de trabalho. Afinal, mesmo 

num ambiente de crescimento econômico e no qual estivessem com maiores 

condições de competitividade, os mais pobres, notadamente pretos e pardos, ainda 

assim enfrentariam limitações. Isso porque, no caso dos negros, independentemente 

da classe, há discriminação racial. Já as camadas sociais inferiores tendem a ter, 

menos relacionamentos com os indivíduos mais influentes, que controlam o acesso 

a posto de trabalho na iniciativa privada. 

Porém, esses vícios históricos podem ser superados com determinação, 

com um pacto que reúna as forças políticas do país comprometidas com o 
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desenvolvimento integral da nação, onde o interesse nacional prevaleça, gerando 

uma conjuntura que lance as bases filosóficas e materiais para um universalismo de 

fato e de direito. 

O referido caminho original pode ser um exemplo para o mundo que cada 

vez mais tem dificuldade em lidar com fluxos migratórios. 

O caminho sugerido para tanto, porém, tal como qualquer outro sistema 

democrático: ao garantir a liberdade, dá margem para que seus próprios 

pressupostos, com o respeito à diversidade e a tolerância sejam violadas. Assim, a 

liberdade gera distorções à medida que o exercício da preferência dos indivíduos 

nem sempre se dá em bases éticas. Sem tal exercício, não há liberdade. O exercício 

das opções individuais também está relacionado à existência de assimetrias de 

informação entre as pessoas: se elas não existissem, o homem estaria preso a 

determinadas opções e tampouco teria preconceitos ou estereótipos. 

Na história da sociedade há uma confusão entre os conceitos de cidadão 

e branco. Afinal, negros eram escravos. Assim, para serem cidadãos de fato, e não 

apenas de direito, os negros assumiam como único caminho o branqueamento 

físico, seja disfarçando sua aparência, seja através das gerações, com o casamento 

inter-racial. 

Também há predominância da cultura européia na nossa formação e na 

de outras nações que já foram colônias, simplesmente por se tratar da cultura do 

colonizador. 

Com as atuais políticas pode se construir uma coesão com base na raça. 

Mas a experiência de outros países mostra que não necessariamente a maioria dos 

negros deixaria de ser pobre. Os vínculos entre os homens não se dão pelo sangue, 

senão pelas idéias que compartilham. Assim, a promoção de um indivíduo com base 

num direito coletivo tende a beneficiar mais a pessoa do que o grupo ao qual ela 

pertence. 

A manutenção dessa estrutura, porém, faz com que pretos a pardos 

sejam vistos, por muitos, como naturalmente inferiores e permaneçam, em sua 

maioria, nas classes sociais menos abastadas. 

A democracia racial como meta, por outro lado, pode diminuir a 

discriminação através do combate (efetivo) do preconceito, o qual pode ocorrer 

através de ações afirmativas nos campos em que a discriminação direta ocorre, 

como no mercado de trabalho privado, na educação, ou no ensino da história e 

cultura africanas nas escolas. 
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A disciplina de Pluralismo Cultural foi encerrada com uma apresentação de 

um Seminário (grupo de estudos em que cada indivíduo expõe um tema), abordando 

determinados temas sobre o pluralismo. A minha equipe apresentou o tema “Como 

estudar a Cultura Brasileira”. Realizamos uma apresentação através de uma música 

intitulada “Embolada Cearense” que tem letra e música do Sr. José Germânio, 

natural de Limoeiro do Norte (minha terra natal), que foi sempre uma pessoa 

envolvida com a luta das pessoas menos favorecidas e também com a cultura 

popular. Realizamos nossa apresentação com violão e caracterizando a mulher 

rendeira, a Iracema e o vaqueiro. 

      

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Apresentação da minha equipe em Pluralismo Cultural. 

 
 
 
 

Embolada cearense 
 

O Ceará, o Ceará 
O Ceará terra do meu coração 

O Ceará, o Ceará 
É terra boa das noitadas de São João. 

 
O Ceará palco da mulher rendeira 

Terra da carnaubeira 
Mucuripe é seu farol 

Vou descrever seu valor neste poema 
Grande berço de Iracema 
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Chamada noiva do sol. 
 

O Ceará terra da rede de corda 
Onde o casal se acomoda  

Deitadinho ele e ela 
Prá relembrar seu tempo de cabra moço 

Bota a mão no seu pescoço 
E dá um beijinho nela 

 
O Ceará tem recanto hospitaleiro 

Há o frondoso coqueiro 
Lugar que grita a jandaia 

É La que a gente fica com água na boca 
Vendo o corpo da cabocla / De monoquíni na praia. 

Tem o vaqueiro que arte de madrugada 
Entra na mata cerrada  
No seu cavalo alazão 

Demonstrando a força do seu valor 
Bem antes do sol se por 

Trás na corda o barbatão. 
 

O jangadeiro no piá da passarada 
Veleja a sua jangada 

Nas águas do mar se some 
Enfrentando a força da maresia 

Só volta no outro dia 
Trás o peixe a gente come. 

 
Nosso folclore tem um samba de terreiro 

Tocado por sanfoneiro 
Com rancheira, valsa e rumba 

Prá relembrar nosso caboclo passado 
Que foi logo acostumado 

Na pancada do zabumba. 
 

Ainda há coisa que vem lá da tradição 
Quando é noite de São João 

Vai se cantar na fogueira 
E a moçada com seu jeito ciumento 

Vai procurar casamento 
Com faca na bananeira. 

 
A nossa terra de beleza se reveste 

Este canto do Nordeste 
Que todo mundo quer bem 

Agora mesmo descrevi meu Ceará 
O seu povo terra e mar  

Com as grandezas que tem. 
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A arte e a cultura popular estão presentes em minha vida desde a infância 

onde pude interagir com as manifestações culturais e assim demonstrar o meu gosto 

pelas imagens, objetos, músicas, histórias, jogos e informações que fazem parte da 

vida.       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             O Professor Cláudio Henrique durante a disciplina Arte e Cultura 

 

A disciplina foi ministrada pelo professor Cláudio Henrique, que tem um 

conhecimento incomparável e também muito amor pelo que faz e fala. Suas 

abordagens são muito boas e ricas no que se refere à cultura popular. Ele 

compartilhou muito bem os complexos culturais do povo brasileiro (linguagem, 

costumes, superstições festas, músicas, danças, artesanato, etc.) e sua importância  

como processo educativo. Estabeleceu uma reflexão para uma real compreensão do 

Folclore no universo da cultura popular, contextualizando sua teoria, o fato folclórico, 

sua metodologia e função social, buscando estimular a pesquisa folclórica como 

caminho para o estabelecimento do sentimento de pertença e da auto-estima do 

homem cearense por meio da escola.. A disciplina permite falarmos de nós mesmos, 

de nossos costumes, nossa arte, nossa música, enfim, estamos falando de nossas 

vidas. 

Mais o Que é mesmo Cultura Popular? 

Segundo o professor Cláudio Henrique Cultura Popular é um conjunto de 

costumes, hábitos, saberes e fazeres próprios dos segmentos da sociedade 

(secularmente) marginalizados, periféricos. 

Ao contrário da cultura de massa, não possui características de domínio para 

além das fronteiras do grupo social que a criou e mantém, através de gerações. 

No Brasil, Educação e cultura institucionalizada, só se tornou socializada 

“para todos” há muito pouco tempo -1997. 

Alfredo Bosi (1985) resume com maestria o que se entende por “arte”, 

definindo-a por três vias de aproximação: construção – conhecimento – expressão. 
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O texto “Engenho e Arte do Povo do Ceará”, é um texto do Gilmar de 

Carvalho, que está incluso na apostila da disciplina. Foi realizada uma síntese do 

mesmo e colocarei a seguir, pois ele retrata muito bem a diversidade cultural, com 

algumas de suas tradições do povo do cearense.     

 

Engenho e Arte do Povo do Ceará 

 

O Ceará tem uma diversidade cultural tão grande que seria muito difícil 

descrevê-la abrangendo todas as suas manifestações, com o risco de deixar no 

esquecimento, algumas de suas ricas tradições que pode ser considerado um 

grande tesouro do povo cearense. 

A contribuição cultural indígena se moldou ao colonizador ibérico e se 

somou à cultura africana que também teve sua grande contribuição até mesmo 

através das marcas da dor do cativeiro, reinventados em folguedos como o côco e a 

coroação da rainha do maracatu. 

Uma civilização voltada aos sertões onde transitavam as boiadas 

retratava também o ciclo do couro que foi semente de nossas primeiras cidades. Era 

um sertão de cavaleiros com uma ética curtida ao sol, como o couro dos gibões, de 

matrizes do bumba-meu-boi, de relatos e narrativas que depois ganharam o ponteio 

das violas e foram transmitidas nas vigílias dos terreiros das fazendas. 

Este mesmo um Ceará de natureza e cultura: onde o espinho do 

mandacaru é usado para a renda da almofada, as areias coloridas enchem 

belíssimas garrafas, onde a argila cozida se modela ao forno, a madeira é usada 

para a fabricação da escultura, os capuchos de algodão sugerem o fio a ser tecido e 

o cipó e a palha ganham forma nas habilidosas mãos de quem faz os cestos e 

chapéus. 

Também considerada uma civilização ao mesmo tempo marítima, não 

poderia esquecer a jangada, um grande símbolo cearense, que desafia um mar de 

tantos mistérios e perigos. 

É preciso ter um olhar diferenciado ao popular para que diante da 

evolução industrial e reciclagem não se deixe desvalorizar a tão rica arte do povo do 

cearense. 

Todo esse conjunto de artesanato que acompanha a tradição, essas 

habilidades vinda geralmente simples e humilde é uma síntese de sua realidade 

transformada em pura poesia. 
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Como coloquei anteriormente, que Cultura Popular é um conjunto de 

costumes e hábitos que tem a ver com pessoas, famílias, vizinhança, etc. Por esse 

motivo que o professor Cláudio Henrique escolheu a Feira da Gentilândia, que é um 

espaço de comercialização e de socialização (feiras e mercados populares), 

espaços privilegiados de interação social. 

A proposta era que fizéssemos a visita à feira, observássemos os hábitos, 

costumes, a faixa etária dos freqüentadores, a estética da feira e em seguida fazer 

uma análise. 

           No dia 26 de junho de 2009 tive a oportunidade de participar de uma 

vivência em Cultura e Arte Popular juntamente com o professor Cláudio Henrique e 

vários colegas do curso de Pós-Graduação em Arte-Educação e Cultura Popular. 

A primeira parte da vivência foi realizada na Feira da Gentilândia, um espaço 

bastante agradável e aconchegante. A feira é mais freqüentada por pessoas simples 

e humildes, com uma faixa etária acima de 40 anos e que muitos deles ainda fazem 

da feira seu ponto de lazer e conversas com os feirantes e amigos que lá se 

encontram. 

A Feira da Gentilândia existe há mais de 40 anos e graças à perseverança 

daquelas pessoas (o exemplo de do Senhor Farias, que é barbeiro há 50 anos) que 

mesmo diante da concorrência dos produtos industrializados e dos grandes 

Supermercados, felizmente não deixaram sua cultura e seus costumes cair no 

esquecimento diante da vida moderna. 

Achei muito positiva a importância que eles dão à medicina alternativa, 

porque mesmo diante dos medicamentos industrializados, pude constatar a forte 

presença dos medicamentos caseiros (folhas, raízes, xaropes, óleos) e o prazer que 

o feirante tem de vendê-los e também ensinar algumas receitas. Para mim foi muito 

interessante, porque como sou do interior e aprendi com a minha avó a dá 

importância aos remédios caseiros, pois na minha casa tenho bastante variedade 

dessas plantinhas  que  muitas vezes parecem milagrosas. 

Foi uma manhã muito gostosa conhecer essa feira, pois fez lembrar muito a 

minha infância aonde eu ia todos os sábados à feira de Limoeiro com a minha tia 

Eliza. Atualmente, sempre que posso vou à feira da Messejana, mas com uma visão 

bastante diferente desta da Gentilândia.         
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              Feira da Gentilândia                                      Socialização após a visita da feira 

A segunda parte da vivência ocorreu no Centro Dragão do Mar; foi lamentável 

porque pouquíssimos alunos compareceram, mas mesmo assim fizemos a nossa 

parte, mas senti decepção no olhar do professor que obviamente esperava todos os 

alunos que estiveram presentes na feira no período da manhã. 

Já visitei o Museu do Vaqueiro diversas vezes, mas é sempre uma emoção e 

uma saudade. Como nasci e morei no interior até aos 14 anos de idade, numa 

família muito pobre, convivi com toda aquela realidade, durante a minha infância lia 

muito a literatura de cordel e muitas vezes no claro da lamparina.      

         

 

 

 

 

 

                                 Foto no museu do vaqueiro durante a visita 

 

Fiquei fascinada com a parte dos brinquedos com tanta variedade de bonecas 

e carrinhos de latas e de muitos outros brinquedos de material reciclável. 

Parabenizo os organizadores do Museu a oportunidade de mostrar a essa 

geração jovem, a tão valiosa e variada riqueza cultural através de materiais e 

brinquedos recicláveis que foi esquecida pelo mundo contemporâneo. 

Parabenizo também ao professor Cláudio Henrique por essa oportunidade e 

também de poder compartilhar conosco essa tua riqueza imensa de conhecimentos 

sobre a Arte e Cultura Popular e também o seu otimismo e entusiasmo pelas coisas 

simples da vida. 
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3. ARTE ATRAVÉS DA LINGUAGEM CÊNICA E MUSICAL 

                             

            Saulo trabalhando com arte                                              Isaac na adolescência  

 

Falar de arte é algo muito fascinante e contagiante, pois me emociono e sinto 

um imenso prazer em descrevê-la, pois é como se certa magia tomasse conta do 

meu ser, e eu deixasse de ser uma telespectadora e passasse a atuar como o artista 

principal. 

Sempre tive um fascínio muito grande pelo mundo das artes, mas antes 

desse Curso de Pós, somente através da música foi que eu tive a oportunidade de 

expressar esse desejo. E fazer esse curso foi realmente trilhar este caminho que por 

muito tempo ficou adormecido dentro de mim, e posso confessar que um dos 

grandes responsáveis por essa grandiosa ação foi o professor Rabelo, pois antes de 

tornar-me sua aluna na UVA, ainda não tinha pensado em fazer esse curso de Arte-

Educação. E hoje me sinto muito feliz e estarei sempre à disposição de novas 

aprendizagens nesta área. 

Todas as disciplinas de Artes foram muito boas e, cada professor que 

ministrou as aulas, compartilhou suas vivências e seus conhecimentos que foram 

grandiosos e de muita importância para a minha formação.  

Dentre todas as disciplinas, existem aquelas de que mais gostamos e que 

mais nos identificamos, e eu gostaria de destacar em primeiro lugar a Disciplina de 

Música que foi muito esperada por mim, por sentir a necessidade e a vontade de 

adquirir conhecimentos práticos e teóricos para me sentir mais apta a trabalhar com 

a música em sala de aula, embora não tenha atingido as minhas expectativas, 

contribuiu muito para a minha prática.  Tinha como proposta o estudo das principais 

linhas pedagógicas de conceitos de metodologia de ensino aplicados à música. 

Estudo dos principais elementos da música através da audição analítica de estilos 
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musicais diversos. O som, o tom, o ritmo.     Música e infância. Instrumentos, sua 

confecção e importância no desenvolvimento infantil. Os jogos musicais. Educação 

musical. 

O professor Nertan trouxe na apostila da disciplina um artigo da Monique 

Andries Nogueira: Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo – USP. 

Professora Adjunta da Faculdade da UFG.  O artigo trata de questões que relacionam a 

música ao desenvolvimento da criança. Inicialmente, esclarece-se que o conceito de 

desenvolvimento é entendido de forma ampla, abarcando não apenas o aspecto 

cognitivo, mas também os aspectos afetivos e sociais da criança. A seguir, são 

apresentadas reflexões a respeito do papel da música na educação infantil. Como 

conclusão, busca-se encaminhar sugestões aos pais e adultos envolvidos com 

educação de crianças, objetivando oferecer subsídios para a viabilização de um 

contato prazeroso, formativo e saudável da criança com a linguagem musical. Ela 

retrata que a presença da música na vida dos seres humanos é incontestável. A 

música tem acompanhado a história da humanidade, ao longo dos tempos, 

exercendo as mais diferentes funções. Está presente em todos os lugares, em todas 

as culturas, em todas as épocas: ou seja, a música é uma linguagem universal.  

“A Música Como Meio de Desenvolver a Inteligência e a Integração do Ser” é 

outro artigo da Lígia Karina Meneghetti Chiarelli – Curso de Especialização em 

Psicopedagogia e de Sidirley de Jesus Barreto – Instituto Catarinense de Pós 

Graduação. 

Este artigo tem por objetivo apresentar a música e a musicalização como 

elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência e a integração do 

ser. Explica como a musicalização pode contribuir com a aprendizagem, trazendo 

algumas sujestões de atividades e analisa o papel da música na educação. Remete 

também a Inteligência Musical, apontada por Howard Gardner, como uma das 

múltiplas inteligências e à capacidade que a música tem de influenciar o homem 

físico e mentalmente, podendo contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a 

integração e a inclusão social. 

A música pode contribuir para tornar o ambiente escolar mais alegre e 

favorável à aprendizagem, afinal “propiciar uma alegria que seja vivida no presente 

é a dimensão essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam 

estimulados, compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida 

no momento presente” (SNYDERS, 1992, p. 14). 
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Não poderia deixar de colocar a Inteligência Musical e as contribuições de 

Howard Gardner. A teoria das inteligências múltiplas sugere que existe um conjunto 

de habilidades chamadas de inteligências, e que cada indivíduo as possui em grau e 

em combinações diferentes. Segundo Gardner (1995, p. 21) “uma inteligência 

implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são 

importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural”. São estes, a 

princípio, sete: inteligência musical, corporal-cinestésica, lógico-matemática, 

lingüística, espacial, interpessoal e intrapessoal.  

(Gardner,1995, p.47), destaca  que a escola deve respeitar as habilidades de 

cada um, e também propiciar o contato com atividades que trabalhem as outras 

inteligências, mesmo porque, todas as atividades que realizamos utilizam mais do 

que uma inteligência. 

Gostaria de mencionar também o que esses dois teóricos destacam sobre a 

importância da música. Campbell e Dickinson (2000, p. 147) ao comentarem sobre a 

inteligência musical, resumem os motivos pelos quais a música deve ser valorizada 

na escola: 

- Conhecer música é importante. 
- A música transmite nossa herança cultural. É tão importante conhecer 
Beethoven e Louis Armstrong quanto conhecer Newton e Einstein.  

- A música é criativa e auto-expressiva, permitindo a expressão de 
nossos pensamentos e sentimentos mais nobres. 

- A música é uma aptidão inerente a todas as pessoas e merece ser 
desenvolvida. 

- A música ensina os alunos sobre seus relacionamentos com os outros, 
tanto em sua própria cultura quanto em culturas estrangeiras. 

- A música oferece aos alunos rotas de sucesso que eles podem não 
encontrar em parte alguma do currículo. 

- A música melhora a aprendizagem de todas as matérias. 
- A música ajuda os alunos a aprenderem que nem tudo na vida é 
quantificável. 

- A música exalta o espírito humano. (CAMPBELL E DICKINSON. 2000 
p. 147) 

 

Durante a disciplina de música foi sugerida uma atividade, que foi realizada 

em sala e em equipe, a qual foi trabalhada a emoção, a sensibilidade, a criatividade 

e também habilidade nas mãos da nossa inesquecível Auxiliadora, que fez parte de 

minha equipe, juntamente com a Iolanda, a Cristina e a Rosa.  

O professor Nertan pegou uma imagem (gravura de uma tela), dividiu em seis 

partes, uma para cada equipe e em seguida pediu que fosse feito uma reprodução 

da parte recebida, utilizando as cores e formas (desenhos) da tela original. Sentimos 

muitas dificuldades em reproduzir, mas graças a nossa saudosa amiga Auxiliadora, 

conseguimos realizar a primeira parte da atividade.  
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Depois da reprodução pronta o professor pediu que usássemos toda a nossa 

criatividade e sensibilidade para criar uma música, uma melodia ou um ritmo, ou 

ainda os três juntos de acordo com as cores e formas contidas no desenho. Como 

nossas cores foram pintadas levemente claras, nos transmitia uma sensação de 

leveza, de suavidade, de serenidade, com isso criamos uma paródia da música dos 

Beatles – Hei Jude. Eis a letra da paródia: 

Arte é comunicação 

Arte é emoção 

As cores podem nos sensibilizar 

Dando-nos satisfação 

A cada dia.  

As imagens e as formas 

Levam-nos a cantar 

Fazendo da música 

Uma bela harmonia. 

 

Gostei muito da atividade e considerei muito criativa, sendo uma ótima 

oportunidade de trabalhar a nossa sensibilidade e nossa criatividade, que todos nós 

temos e muitas vezes não usamos ou fica escondido por trás de alguma timidez ou 

insegurança. 

A disciplina de Artes-Cênicas foi ministrada pela professora Maria Ednéia 

Gonçalves (Tutti), que tinha na ementa o estudo sobre 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 prática crítica e 

reflexiva. 

Logo no início nos pediu que fizéssemos um registro de apreciação de um 

espetáculo ou expressões dramáticas pertencentes à cultura popular tradicional, e 

eu tive o prazer de realizar esta atividade na companhia da nossa saudosa 

Auxiliadora. O nosso encontro foi no Centro Cultural Banco do Nordeste. Ao 

chegarmos lá pegamos nossos ingressos do espetáculo e fomos dar uma volta pelo 

centro da cidade, depois fizemos um lanche, conversamos bastante sobre nossas 

vidas, nossos sonhos... Foi uma manhã divertida, onde tive também a oportunidade 

de conhecê-la um pouco mais, e compartilhar nossos 
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Assistimos ao espetáculo “Ta Namorando, Ta Namorando”! do Grupo 

Bagaceira de Teatro, dirigida por Yuri Yamamoto e Samya Lavor. O Yuri é ator, 

diretor, figurinista, cenógrafo, autor e artista plástico. 

Ta Namorando, Ta Namorando! É um espetáculo infantil, bastante atrativo 

também aos jovens e adolescentes. O roteiro do Yuri tem como proposta expor de 

uma forma lúdica e engraçada as relações do universo infantil menino e menina, 

tendo como objeto principal o primeiro amor na infância. É uma reflexão sobre as 

diferenças, as conquistas por espaços e as formas de relação entre as crianças. É 

uma encenação onde a ausência do texto é substituída por símbolos, gestos e 

mímicas. A música também esteve presente como fator marcante no espetáculo. 

O espetáculo foi dividido em quatro pequenas cenas que mostraram de forma 

divertida as confusões e descobertas do primeiro amor. Eram dois personagens, um 

menino e uma menina que revezaram as mais diversas e engraçadas situações 

onde tudo é possível para a conquista do amor. 

Achei o espetáculo muito bom, com belíssimos figurinos; fiquei encantada 

com a perfeita atuação dos atores, pois ambos tinham uma expressão corporal 

fascinante, com o poder de prender a platéia durante toda a atuação e que ninguém 

conseguia ficar desatento. 

Também considerei muito interessante o tema abordado no espetáculo e a 

maneira divertida e descontraída em que foi apresentado; foi muito interessante para 

o público jovem e infantil e também para o público adulto, foi como uma viagem ao 

longo do tempo. 

Infelizmente não tenho a prática de ir ao teatro, não porque não goste, mas 

por falta de oportunidade, e também algumas limitações que tenho em minha vida, 

que muitas vezes não sobra muito espaço para o lazer. Mas com certeza o teatro é 

uma ótima diversão, além de desenvolver nossa percepção, imaginação e nosso 

censo crítico. 

Durante a disciplina, a professora Tutti nos repassou algumas dicas de como 

realizar um trabalho de teatro utilizando apenas a sala de aula e as pessoas 

contidas nela. Uma das atividades realizadas foi caminhar lentamente e descalços 

pela sala ocupando todos os espaços e olhando sempre no rosto das pessoas. 

 Em seguida, ocupando os mesmos espaços, realizamos algumas atividades 

como: procurar água no deserto, passear com um cachorro, dar banho no cachorro, 

carregar vários volumes de bagagem, etc. Atividades estas com ausência total de 

fala usando apenas o corpo, a sensibilidade e muita expressão facial. 
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 Depois realizamos em grupos, a improvisação de algumas cenas, também 

sem fala, e em seguida outra cena com fala.  Aproveitando as falas de um pequeno 

texto contido na apostila da disciplina, a professora pediu que improvisássemos  

uma pequena cena do texto intitulado o “JOGO DA MACACA.” 

Sabia que a macaca?! 

A macaca! 

A macaca. 

Foi à missa de tamanco. 

De tamanco? 

De tamanco, manco, manco. 

Foi sentar, caiu do banco! 

Há, há, há há, há. 

Alguns grupos representaram muito bem a cena, outros ficaram muito 

apreensivos porque tiveram que repetir a cena várias vezes, porque segundo a 

professora, o grupo era capaz de fazer melhor. Outros, porém, não gostam nem de 

falar do Jogo da Macaca, porque não gostaram nada da experiência, mas enfim, foi 

uma experiência boa para mim. Me fez lembrar os tempos do colégio, onde realizei 

alguns ensaios de peças teatrais com alguns amigos, pena que nunca conseguimos 

apresentar as peças, por falta de estrutura do grupo, pois alguns membros não 

levavam a sério o trabalho e finalmente, nunca conseguimos realizar nenhuma 

apresentação, mas foi válida o nosso esforço e o tempo em ficamos juntos, que com 

certeza houve algum desenvolvimento em nossa percepção, em nossa imaginação. 

Pois segundo Cíntia Maria Honório, o trabalho com o teatro e a dança, além de 

ampliar a percepção estética, possibilitará ao aluno a comparação entre o real, a 

imaginação e a própria produção, levando-se em conta que a realidade é o ponto de 

partida para o imaginário e que este poderá se efetivar em ações concretas, 

interferindo na realidade. Assim, o teatro e a dança terão como objeto de estudo 

respectivamente a representação e o movimento. 
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4. A LUDICIDADE NO ESPAÇO ARTÍSTICO 

 

A disciplina de Oficina de Práticas Lúdicas foi ministrada pela professora Iany 

Bessa, que tinha como objetivo proporcionar a experiência sistemática com jogos 

dramáticos e teatrais, como forma de trabalho com as dimensões cognitivas e 

afetivas, dentro de um contexto artístico que alcance o desenvolvimento da 

teatralidade na infância. E ainda apresentar práticas de jogos na escola e na sala de 

aula e recreação como processo de socialização. 

.Lamentavelmente a disciplina iniciou poucos dias após o falecimento da 

nossa colega de sala Maria Auxiliadora e todos nós estávamos muito tristes e 

abalados com o acontecimento, pois algumas pessoas só ficaram sabendo, no exato 

momento em que chegaram à sala. Foi realmente muito triste, mas rezamos um Pai 

Nosso em sentimento à nossa colega e eu confesso que não pude conter as 

lágrimas e me emocionei muito e toda a turma, a professora Iany também ficou 

sensibilizada, mas conseguiu contornar a situação. 

Assim começamos a disciplina, a professora propôs a dinâmica chamada arã, 

sã, sã.    

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Durante a dinâmica do arã sã sã. 

Arã, sã, sã 

Arã, sã, sã 

Gule, gule, gule, gule 

Gule, gule, gule, gule 

Me abrace, me abrace 

Gule, gule, gule, gule, Sã, sã, sã. 

 

A dinâmica foi trabalhada da seguinte maneira: a professora pediu que 

ficássemos de pé em forma de círculo, de mãos dadas, em seguida ela nos ensinou 
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a letra e foi nos ensinando passo a passo, trabalhando a respiração, a concentração, 

o abraço, o movimento com as mãos e os braços, e graças a Deus que recuperamos 

nossas energias e conseguimos participar da aula com bem mais tranqüilidade. 

Foi interessante a maneira como a professora Iany conduziu a disciplina, pois 

ela trouxe para a sala o “O Baú dos Instrumentos” contendo enorme quantidade de 

material reciclável e sucatas transformadas em brinquedos e instrumentos musicais, 

material este, que muitas vezes parecem insignificantes, mas apenas com uma 

pequena dosagem de dedicação e criatividade, poderemos fazer o universo infantil 

mais colorido e alegre, sem esquecer que também estamos contribuindo para o bem 

do nosso planeta. 

   

                     O Baú do Teatro                                                                          Iany Bessa 

A professora também trouxe o “O Baú do Teatro” contendo roupas, 

bonecas, acessórios, que com certeza irá chamar a atenção das nossas crianças, 

pois se nós todos adultos e professores ficamos maravilhados com aquelas peças, 

olhando, pegando, experimentando, imagina nossos alunos com uma surpresa desta 

em sala de aula, com certeza soltaria muito a imaginação e criatividade, desde que 

sejam bem trabalhados. 

Aconteceram dois momentos muito interessantes vivenciados durante a 

disciplina, onde tivemos a oportunidade de se trabalhar a percepção e a criatividade. 

O primeiro momento foi uma apresentação dramatizada de uma história 

compartilhada, apresentada em equipe, e que cada grupo teria que dar continuidade 

a história sem nenhum contato com o grupo anterior. Conseguimos terminar a 

história com êxito alcançando o objetivo que era encerrar a mesma história que 

começou. Não foi uma tarefa fácil, pois foi preciso muita atenção, concentração, 

coerência com o texto, e óbvio, a criatividade.     
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                                     Apresentação da história compartilhada 

 

O segundo momento foi muito divertido, onde tivemos a oportunidade de 

brincar, de fazer o reconhecimento dos instrumentos musicais e de tocar os 

instrumentos coletivamente, direcionados pela Iany e finalmente a confecção dos 

brinquedos e instrumentos musicais, onde cada um escolheu e confeccionou o que 

mais gostou. 

Achei muito interessante a presença dos “Baús”, a importância da ludicidade 

onde se trabalha o teatro, as brincadeiras, o faz-de-conta, a música e a própria 

confecção dos instrumentos musicais. Pois 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”. 

Mas o que é criar? Segundo Cíntia Maria Honnório (2007, p. 14)  

 

Criar é propor novas possibilidades para uma mesma situação. É 
refazer: selecionar, seriar, classificar, reelaborar, partir do que é 
conhecido e modificá-lo de acordo com a necessidade e as exigências 
do contexto. Assim, cada pessoa, ao combinar percepção, repertório 
cultural e histórico, lê o mundo e o representa à sua maneira, sob o seu 
ponto de vista, utilizando formas, sons, movimentos e encenações 
(dramatizações) para se expressar ou propor novas estruturas. 
(HONNÓRIO, 2007, p. 14) 
 

Foi bastante prazeroso o final da disciplina, onde cada um, confeccionou 

um ou mais brinquedo ou instrumento musical, brincamos e em seguida foi feita a 

socialização. Eu confeccionei o “engole bila”, o “afoxé” e o “bilboquê”. 
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                                            Na disciplina de P. Lúdicas confeccionando os instrumentos 

 

Enquanto eu trabalhei com música na Casa da Esperança, eu tinha o desejo 

de confeccionar juntos com os meninos, alguns instrumentos musicais, e a disciplina 

de Práticas Lúdicas veio me encorajar a realizar essa atividade, que será muito 

proveitosa para os alunos, pois estarei trabalhando diversas atividades entre o 

brincar e o criar. 
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APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS 

 

É com o meu coração feliz e repleto de gratidão a Deus, a minha querida 

orientadora, professora Tânia e a todos que me ajudaram que estou concluindo mais 

uma etapa em minha vida, através deste trabalho como conclusão do Curso de Pós-

graduação em Arte-Educação e Cultura Popular. 

Realizar este trabalho foi uma tarefa muito complexa, onde enfrentei muitas 

dificuldades, mas também me proporcionou muitas alegrias resgatando momentos 

de minha vida, alguns desses até adormecidos. Viajei no mundo da pesquisa, onde 

adquiri conhecimentos novos e indispensáveis na vida de educadora. 

Senti um prazer imenso descrever sobre as linguagens, de modo especial à 

música, com seu universo tão grandioso, o teatro, a dança, enfim, fiz uma viagem no 

mundo das artes e pude constatar a sua importância. E confesso que me fez 

renascer a vontade de aprender mais e continuar trilhando esse maravilhoso 

caminho. 

A disciplina de Fundamentos Estéticos da Arte-Educação me deu um grande 

impulso e desejo de pesquisar e aprender mais sobre o mundo dos “artistas e suas 

obras”, como por exemplo, a Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Picasso, Mestre 

Vitalino e tantos outros que fazem parte do universo das artes, pois passei a me 

interessar mais por suas obras e pela própria história das artes, pois como relatou a 

professora Tânia em Metodologia da Pesquisa, o “conhecimento” é a elucidação da 

realidade, que elucidar é trazer a luz, iluminar com intensidade.  

Tentei falar de Artes através das Linguagens, e espero ter alcançado o meu 

objetivo, porque não é fácil falar de arte, pois arte é emoção, é sentimento, é 

percepção e através deste trabalho relacionado à arte, consegui expor um pouco do 

meu sentimento, de minha sensibilidade, do meu aprendizado e pude constatar cada 

vez mais a minha gratidão a Deus, pelo valor que tenho pelas pequenas coisas, pela 

paixão pela vida, de estar sempre aprendendo e de ser sempre uma grande 

admiradora da “Obra da Criação Divina”. 

Que neste curso praticamente realizado, fez nascer dentro de mim essa luz, 

que foi iluminada por cada professor, por cada colega que conversei ou trabalhei em 

sala, por cada livro que li e por cada pesquisa que realizai. Posso afirmar que, com 

toda essa iluminação eu também fui transformada, pois como a professora Tânia 

colocou, “conhecer é transformar o objeto e transformar a si mesmo”. 
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Levarei no meu coração tudo o que foi bom, todas as aprendizagens para que 

eu possa socializar com outros que não tiveram a oportunidade de vivenciar uma 

experiência tão maravilhosa. Pois como diz Marcel Proust: “A verdadeira viagem do 

descobrimento não consiste em buscar novas paisagens, mas novos olhares”.  
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