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                            “...Um educador deve valorizar mais a pessoa que erra,  

do que o  erro da pessoa...” 

                                                                                                      Augusto Cury (2003, p.85) 

 



7 
 

SUMÁRIO 

                 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................... 08 

  

1.  DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR................................................................ 10 

  

2.  PLURALISMO CULTURAL............................................................................... 13 

   

3. TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM ............................................ 16 

  

4. DAS TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS À PRÁTICA 

PEDAGÓGICA....................................................................................................   

19 

  

5.  METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO.......................................  21 

  

6. HISTÓRIA E FUNDAMENTO ESTÉTICOS DA ARTE-

EDUCAÇÃO....................................................................................................... . 

25 

  

7.  MÚSICA E ARTE-EDUCAÇÃO ........................................................................ 29 

  

8. ARTE E CULTURA POPULAR........................................................................... 32 

  

9.  ARTES PLÁSTICAS E EDUCAÇÃO................................................................. 35 

  

10.  FOLCLORE E ARTE EDUCAÇÃO................................................................. 38 

  

11.  ARTES CÊNICAS E EDUCAÇÃO................................................................... 41 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................... 43 

  

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 44 



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 O que me trouxe ao curso de Especialização em 

Arte-Educação e Cultura Popular foram dois motivos: 

primeiro, por trabalhar no município, precisava de outra 

disciplina para completar minhas cem horas e a disciplina 

de Artes corresponde a essa carência por ser cinco horas cada aula. Segundo, por me 

identificar com arte musical e teatro, já que, na escola da rede privada em que trabalho, tenho 

que ensaiar variadas apresentações como danças, para o Dia das Mães e a Morte de Jesus, na 

Páscoa. O encontro que tive aos sábados com os professores e colegas, foi de grande 

importância, pois, aumentou os meus conhecimentos em relação as Artes e Culturas, e estes, 

aplico em sala de aula, diariamente. As aulas que assisti preencheram as minhas expectativas 

sobre conteúdos. Já apliquei várias atividades escritas e técnicas, que aprendi no curso, dentre 

elas a música do abraço, a obra de arte desenhada, o mosaico, técnicas de relaxamento, entre 

outros, que serão descritos no decorrer do trabalho. Estão em anexo fotos e gravuras dos 

momentos em que estávamos nos encontros e a aprendizagem nos presenteava com muito 

conhecimento e alegria. 

Na aula inaugural teve apresentação de show de humor, música ao vivo, um lanche 

saboroso, informações sobre a faculdade e apresentação dos professores. 

Esse trabalho é resultado dessa trajetória de formação no qual descrevo os encontros 

separando por disciplina algumas experiências que vivi desde o começo do curso e serão 

evidenciados os conhecimentos que obtive as pesquisas bibliográficas realizadas e algumas 

metodologias desenvolvidas e aplicadas, porque a importância da Arte Educação na minha 

vida profissional está em procurar atingir os objetivos propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, dente eles:  

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetivas, físicas, cognitiva, ética, estética, de 

inter-relação pessoal, e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício da cidadania. 

 Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação a sua saúde e a saúde coletiva.  

Salete Lima da Silva 
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 Utilizar as diferentes linguagens: verbal, musical, matemática, gráfica, 

plástica e corporal, como meio para reproduzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 

privados, atendendo a diferentes intenções  e situações de comunicação. 

(PCN. 1998, p.7). 

 

A elaboração desse trabalho contribuiu para eu perceber que este curso foi 

significativo para minha formação profissional, no sentido de repassar melhor os meus 

conhecimentos a respeito do conteúdo de Artes de acordo com meu aprendizado em sala de 

aula e vivencias para as entidades estudantis nas quais ensino.  

            Em todos os encontros obtive conhecimentos, tirei dúvidas e procurei introduzir em 

meus planos de aula a riquezas de informações adquiridas transformando-as em metodologias 

prazerosas para despertar o interesse dos educandos aos conteúdos propostos. 
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1.  DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR  

No dia 18 de outubro de 2008, aconteceu a primeira aula na qual fiz o meu primeiro 

slide acadêmico orientada pela professora Adeliane Sales Fernandes. Através desta disciplina 

pude compreender que o Lúdico é o brincar infantil. Aprendi bastante sobre o “brincar”, mas 

um brincar onde estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos. Na nossa atividade de 

apresentação, desenhei uma boneca com os cabelos enrolados parecidíssima comigo, e ao 

apresentar, falei que adorava ficar na frente do espelho, desenho impresso abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendi também que a palavra “lúdico” vem do latim e significa brincar. Neste 

brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos. “A função educativa oportuniza 

a aprendizagem do indivíduo, seu saber seu conhecimento e sua compreensão de mundo” 

(Santos, 2001. p. 43 ). 

O mesmo autor ainda diz que, “independente de época, cultura e classe social, os jogos 

e brinquedos fazem parte da vida da criança”. Santos (2001. p.51) 

Como a escola desenvolveu sua função ao longo da história da educação? (Esta 

reflexão obteve resposta seguida de gráfico). Através de um processo muito lento ela ainda se 

desenvolve, mas esta é uma questão social e, a partir do momento em que se consegue um 
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avanço em uma situação aparecem dois problemas e, a família que é a base na maioria das 

vezes não coopera. 

 

O gráfico, feito pela equipe, apresenta o conhecimento do professor e do aluno. Não 

concordei, pois os alunos têm muito a ensinar e, os educadores também aprendem com seus 

educandos, se ambos permitirem que esse aprendizado aconteça. Mais o trabalho era em 

equipe e a maioria concordou que o resultado do gráfico permanecesse assim. 

 

Outra reflexão foi feita com a seguinte pergunta: O que significa ser professor 

atualmente? (a equipe respondeu) Ser professor é ser... 

 Desafiador; 

 Marionete; 

 Mediador; 

 Multiplicador; 

 Facilitador; 

 Saber ensinar e aprender; 

 Sacerdócio (missão, doação, sacrifício). 
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Escola, professor, aluno fazem parte da arte, nas reflexões, nos questionamentos, na 

produção de trabalhos artísticos, na compreensão da diversidade de valores que orientam tanto 

seu modo de pensar e de agir como os da sociedade. 

O estudo desta disciplina deu-me grandes contribuições e estas levei para sala de aula. 

O uso do lúdico nas disciplinas ajudou em uma melhor memorização por parte dos 

educandos. Para eles tornou-se muito mais prazeroso aprender matemática usando jogos e, 

conhecer as partes do corpo humano usando bonecos em um ambiente diversificado. 

Como educadora ver os alunos aprendendo faz com que minha dedicação pela 

profissão aumente. 
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2.  PLURALISMO CULTURAL 

  

 

                

             

Esta disciplina foi lecionada pelo professor Cleison Luís Rabelo e no dia 06 de 

dezembro de 2008 houve uma apresentação de slides, que falava sobre cultura e democracia.  

Fiz com muito orgulho, pois havia aprendido e feito outros slides na primeira disciplina. Mais 

o que guardei como algo significativo foi a “Fábula da Convivência”, pois naquele momento, 

muita gente precisava ouvir com o pluralismo. A “Fábula da Convivência” fala sobre porcos 

espinhos que, para não morrer de frio tinham que ficar muito próximos e, por esse motivo se 

machucavam. Como a luta era pela sobrevivência eles tiveram que aprender a ficar juntinhos 

sem ferir um ao outro, pois precisavam daquele calor. Essa fábula nos leva a refletir sobre a 

importância do trabalho em equipe: “temos que saber conviver”.  

Outro aspecto importante dessa disciplina foi o conteúdo do folheto sobre pluralismo 

se refere às pessoas melhores, mas felizes e mais unidas desencadeando uma reflexão sobre o 

assunto, reforçada cada vez mais. Após a leitura assistimos o slide sobre Pluralidade Cultural 

apresentado pelo professor. 

A partir dessa reflexão compreendemos que cultura são as tradições, os costumes, os 

valores, as crenças, a educação e tudo o que é criado pelo homem. A Pluralidade Cultural é a 

existência de várias culturas presentes no nosso dia a dia, como a religião, a nacionalidade, a 

cor da pele. 

O meu aprendizado é reforçado quando dizem os PCNs “todas as culturas estão em 

constante processo de reelaboração, introduzindo novos símbolos, atualizando valores, 

adaptando seu acervo tradicional às novas condições historicamente construídas pela 

sociedade”. (PCN/MEC, 1998, p.132). 
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Pluralidade Cultural é o enriquecimento propiciado a cada um e a todos pela 

pluralidade de formas de vida, pelo convívio e pelas opções pessoais, assim como o 

compromisso ético de contribuir com as transformações necessárias à construção de uma 

sociedade mais justa. 

A criança, na escola, convive com a diversidade e poderá aprender com ela. Mas o 

grande desafio é reconhecer a diversidade como parte inseparável da identidade nacional e dar 

a conhecer a riqueza representada por essa diversidade etnocultural que compõe o patrimônio 

sociocultural brasileiro, investindo na superação de qualquer tipo de discriminação e 

valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. 

Nesse sentido, a escola deve ser local de aprendizagem de que as regras do espaço 

público permitem a coexistência, em igualdade dos diferentes.  

Para tanto, há necessidade de a escola instrumentalizar-se para fornecer 

informações mais precisas a questões que vêm sendo indevidamente respondidas 

pelo senso comum, quando não ignoradas por um silencioso constrangimento. 

(PCN/MEC, 1998, p. 123.) 

O trabalho com Pluralidade Cultural se dá a cada instante, exige que a escola alimente 

uma Cultura de Paz, baseada na tolerância, no respeito aos direitos humanos e na noção de 

cidadania compartilhada por todos os brasileiros. O aprendizado não ocorrerá por discursos e 

sim num cotidiano em que uns sejam mais diferentes do que os outros. 

Segundo o PCN de Arte (1998, p.38):  

Em conjunto com as outras áreas de conhecimento trabalhadas na escola, na área 

de Arte pode-se problematizar situações em que os alunos tenham oportunidade 

de perceber a multiplicidade de pensamentos, ações, atitudes valores e princípios 

relacionados à ética na Pluralidade Cultural. 

Um comentário lido na Internet chamou-me atenção, quando disse que a escola, como 

parte desta sociedade, tem sido ao longo da História do Brasil, um mecanismo de reprodução 

das desigualdades, quer sejam religiosas, étnicas, políticas, sociais impedindo justamente que 

a riqueza cultural venha a ser respeitada e trabalhada. 

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os diferentes 

grupos e culturas que a constituem. “Aspectos de étnica estão presentes em situações humanas 

de todos os temas em especial a Pluralidade Cultura”. (PCN, Arte, 1998, p.39). 

Na tentativa de aplicar o que apreendi na disciplina Pluralidade Cultural tenho 

realizado nas escolas em que trabalho atividades que resgate a Cultura de Paz no ambiente 

social (na casa, escola, no bairro e na igreja) em que os alunos estão inseridos e alertados 
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ainda que o respeito pelo grupo começa dentro da sala de aula e é levado para o pátio e as 

demais dependências da escola, ajudando na percepção que podemos viver a igualdade em um 

ambiente cheio de diferentes pessoas e pensamentos mais todos com um único objetivo que é 

de promover a paz em meio a toda essa guerra em que vivemos desafiados pelas diferenças 

socioeconômicas. 
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3. TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM  

 

O dia 07 de fevereiro de 2009 ficou marcado em minha memória por ser um sábado de 

carnaval. A professora Adriana Alencar nos orientou que precisávamos fazer o registro de 

tudo o que acontecia nas aulas, então, comecei a bater fotos e copiar tudo o que podia. Em 

uma das observações escrevi o seguinte: “... descobri que sou adultescente, ou seja, um adulto 

que não saiu da adolescência, literalmente um eterno adolescente”. 

 A professora Adriana Alencar é formada em psicologia e seu conteúdo foi baseado 

em Piaget e Vygotsky dois teóricos que deram suas contribuições para a área da educação, no 

meio de um questionamento sobre adolescentes, foi feita uma colocação sobre adultos que 

não saem dessa fase, foi ai que descobri que me enquadro nessa situação. No decorrer da 

disciplina foram feitas apresentações sobre os teóricos Piaget e Vygotsky, análise sobre a 

gravura de um cadeado e, no último encontro, fiz desenhos em uma folha amarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica de grupo foi proposta pela professora  na qual tivemos de realizar uma técnica 

uma analise de uma folha com a fotocopia de um cadeado fechando uma tranca. Nessa folha 

foram escritas as expectativas do grupo em relação ao conhecimento. Nelas escrevemos as 
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palavras: novo, desejos, vencer, obstáculos, descobertas, conhecer o novo, medo da surpresa, 

superar barreiras. 

Nessa folha com cadeado desenhado escrevi uma frase que a professora Adriana 

Alencar falou que, chamou minha atenção “De tudo o que é humano, se é esperado”. Passei 

algum tempo refletindo e levei essa frase para a minha vida profissional, lembrei dos meus 

objetivos que nem sempre são alcançados por não dependerem de mim, e sim de outras 

pessoas que nem sempre querem ajudar. 

A aula foi muito prazerosa, foi discutido sobre Piaget e Vygotsky que era exatamente 

sobre o que eu estava estudando para um concurso oferecido pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza para professores efetivos. Aprendemos mais sobre a vida de Piaget, sua família, a 

construção do juízo moral, e as quatro fases do desenvolvimento cognitivo. A professora 

Adriana Alencar sugeriu que apresentássemos uma aula prática e o tema da minha equipe foi 

operações concretas. Elaborei a aula desenvolvida abaixo, pensando em meus alunos que 

estão nessa fase, pois segundo Piaget, apud  Ferrari (2003) diz que:,  

 

O estágio das operações concretas, que vai dos 7 aos 11 ou 12 anos, tem como 

marca a aquisição da noção de reversibilidade das ações. Surge à lógica nos 

processos mentais e a habilidade de discriminar os objetos por similaridades e 

diferenças. A criança já pode dominar conceitos de tempo e número. 

(FERRARI, 2003, p. 55). 

 

 Nesta perspectiva o objetivo da aula que propomos era os alunos produzirem um texto 

sobre os animais. Antes de pedir que fizessem alguma atividade, sentamos no chão e fizemos 

vários animais de dobradura, usei essa técnica para explicar a vida dos animais: onde moram, 

o que comem e uma série de informações sobre esses bichinhos. No fim da técnica, entreguei 

lápis e papel e eles fizeram a atividade. Nessa fase o aluno já assimila, mas para uma melhor 

acomodação do assimilado ele passa pela adaptação.  
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No dia 14 de fevereiro de 2009, a professora Adriana Alencar solicitou que eu 

apresentasse um álbum seriado sobre o escritor Vygotsky. Neste álbum estava toda a vida 

pessoal do escritor com fotos e gravuras da sua infância e fase adulta, da vida intelectual à sua 

morte. Após a apresentação todos os alunos aplaudiram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissionalmente meus conhecimentos foram aumentando a cada dia e procurei levar para 

sala de aula tudo que aprendia. De acordo com a fase em que estão os alunos procuro 

trabalhar os conhecimentos que eles já têm e com as contribuições deixadas por teóricos como 

Wallon, Piaget, e Vygotsky eu busco que eles tenham uma melhor acomodação do que foi 

assimilado. 
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4. DAS TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS À PRÁTICA 

PEDAGÓGICA   

  

 

A professora Clóris Violeta foi convidada a nos orientar em 14 de março de 2009. 

Nessa disciplina comecei a resumir em um caderninho o que mais achava de interessante nas 

aulas. Nesse sábado cheguei somente no turno da tarde, pois participei do planejamento da 

escola onde leciono. Pela manhã, fizeram um nome com um rostinho em folha de papel 

ofício. Considerei a professora engraçada, ela batia o pé no chão e dizia: Hô!, e na hora em 

que ia pedir silêncio, colocava o indicador na boca e soltava um beijo. Na semana seguinte 

participei de uma apresentação em que tive que me caracterizar de Preta Velha, personagem 

do Maracatu. Cheguei na sala atrasada. A professora exibiu um slide sobre Educação, 

recebemos uns avisos, e depois houve um sorteio para saber quem ia dar aula sobre os slides. 

À tarde assistimos um vídeo sobre Rubens Alves, ele falava sobre aprender a aprender. 

Depois a apostilha foi dividida para os alunos darem aula. 

Sobre o vídeo de Rubens Alves fiz algumas anotações de aspectos relevantes que 

gostaria de pontuar: 

 Contador de histórias;  

 A curiosidade acontece quando acontece; 

 A mente é perfeita; 

 Inteligência é saber fazer as perguntas; 

 Deve-se criar um novo professor. Um professor de espanto; 

 Todo professor deveria ser um professor de espanto antes de dar as respostas. 

Esses dois últimos tópicos me chamaram a atenção e me deu muita vontade de ser esse 

professor. Mas como poderia espantar? Então resolvi criar algo que chamasse a atenção dos 

meus alunos do turno da manhã, de idade entre 7 e  9, do 3º Ano do Ensino Fundamental I 

onde leciono. Dei um conteúdo sobre o corpo humano. Antes de explicar fiz várias perguntas 

e pedi que fizessem outras a mim. Coloquei dentro de uma bolsa enorme, uma boneca com os 

membros separados e um esqueleto de E.V.A. Quando acabaram as perguntas, retirei cada 

parte necessária para dar as respostas e, foi um show de aula. A cada parte retirada da bolsa, 

uma surpresa, um espanto. Lamentei não ter tirado as fotos. Eram as leituras do curso que 

estavam fazendo-me questionar minha prática.  
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Nesta disciplina aprendi com a professora Clores Violeta que, Práticas Educativas são 

atividades guiadas e estruturadas por representações, que chamamos de objetivo ou fim e, 

existem três concepções da prática em educação: educação enquanto a arte, a educação 

enquanto técnica guiada por valores e educação enquanto interação. Segundo João 

Duarte (1996, p.69) “Há que se considerarem também os aspectos sócios culturais da 

educação proporcionada pela arte, pois ela está sempre situada num contexto histórico e 

cultural.” 

               

 

 

A cada dia uma nova aprendizagem. Pedir silêncio de uma maneira criativa faz muita 

diferença na hora da explicação de qualquer conteúdo. Um vídeo assistido com atenção 

proporciona a percebermos várias idéias que levam a visão ampliada. Como arte educadora 

aproveitei todos os novos conhecimentos e os transformei de acordo com o que preciso na 

minha relação professor aluno com os educandos. 
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5.  METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO  

  

No dia 18 de abril de 2009, a professora Socorro Sousa introduziu a disciplina: 

Metodologia da Pesquisa em Educação. Iniciamos com uma atividade em que nos separamos 

por afinidades (cor da roupa, cabelo, mês do aniversário) cada aluno falou e apresentou algo 

referente às afinidades. Eu apresentei a música do Luis Gonzaga, “Xote das meninas”, escrita 

a baixo por ser uma música muito cantada no mês junino, mês do meu aniversário.  

                                          O Xote Das Meninas 
                                     Composição: Luiz Gonzaga / Zé Dantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandacaru 

Quando fulora na seca 

É o siná que a chuva chega 

No sertão 

Toda menina que enjôa 

Da boneca 

É siná que o amor 

Já chegou no coração... 

 

Meia comprida 

Não quer mais sapato baixo 

Vestido bem cintado 

Não quer mais vestir chitão... 

 

Ela só quer  

Só pensa em namorar  

Ela só quer  

Só pensa em namorar... 

 

De manhã cedo já tá pintada  

Só vive suspirando  

Sonhando acordada  

O pai leva ao dotô  

A filha adoentada  

Não come, nem estuda  

Não dorme, não quer nada... 

 

 
 

Ela só quer  

Só pensa em namorar  

Ela só quer  

Só pensa em namorar... 

 

Mas o dotô nem examina  

Chamando o pai do lado  

Lhe diz logo em surdina  

Que o mal é da idade  

Que prá tal menina  

Não tem um só remédio  

Em toda medicina... 

 

Ela só quer  

Só pensa em namorar  

Ela só quer  

Só pensa em namorar... 
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A partir daí a sala foi dividida em equipes correspondentes aos meses do ano, para dar 

continuidade a uma atividade feita individualmente em que havia três perguntas: O que é 

conhecimento? O que é ciência? O que é pesquisa? A minha equipe teve como tarefa escrever 

em folha de papel madeira tópicos respondendo a pergunta: O que é ciência? A partir das 

respostas individuais de cada aluno.  Ao terminar assistimos a um datashow apresentado pela 

professora aprofundando sobre essas perguntas. 

Na aula da semana seguinte cheguei atrasada e os alunos já haviam começado uma 

atividade em equipe na qual tínhamos que escrever o que havia acontecido na aula da semana 

passada. Não tive nenhuma dificuldade já estava tudo anotado no meu caderninho. Teve um 

momento em que a professora fez uma colocação muito legal: - Não devemos perguntar aos 

alunos se eles compreenderam o que nós, professores falamos o mais adequado é questionar 

se nós professores falamos claro. A professora falou umas expressões que chamou a atenção 

da turma e, um deles é esse: “É dos grãos que sai farinha.”, “O produto resulta do processo.”, 

“Perguntar não ofende.”  

A  outra atividade  do dia foi sobre um texto do Rubens Alves (1988) que tratava de 

ciência, ouvimos a explicação da professora Socorro Sousa sobre o que é ciência, 

conhecimento e pesquisa e em seguida nos reunimos e demos uma aula sobre o assunto. Após 

o intervalo, aprendemos um pouco sobre o portfólio, os tipos de modalidade de pesquisa e 

sobre técnicas de coletas de dados. No período da tarde houve um relaxamento, cantamos uma 

música para acordar: “... o cotovelo esquerdo, o cotovelo esquerdo, é o cotovelo que eu quero 

acordar. Vem dançar vem dançar...”.  E logo após fizemos um resumo do que aconteceu pela 

manhã e aprendemos uma técnica de concentração (juntar os dedos mínimos e procurar ouvir 

o coração, devagar vai juntando os outros dedos e soltando devagar observando a respiração). 

No sábado seguinte, estudamos modalidade de pesquisa. A professora Socorro  Sousa 

nos orientou como poderíamos fazer a coleta dos dados. Segundo minhas anotações, podemos 

fazer observações (com fotos, gravações, escrever o que ver na sala), questionários (com 

opinião dos alunos), entrevista e grupo focal (levar as experiências para outros lugares). Desse 

último, lembrei-me de uma experiência que vivi em sala de aula quando dei uma aula sobre 

música e levei a música que a professora Clores Violeta havia apresentado em uma técnica 

para a turma. Pedi que meus alunos ficassem em círculo e coloquei o CD com a música do 

abraço. Essa música começa lenta e aumenta o ritmo, foi muito rica essa aprendizagem, os 

alunos gostaram e pediram para repetir. A autora Ângela Cantele Leonardi (1999, p.14) 

reforça minha idéia dizendo que, “O papel do professor é muito importante em sala de aula e 
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quase sempre o aluno procura imitar sua postura, os gestos, a linguagem”. E, segundo os 

PCNs (1998, p.78), “O ritmo de pulsação excitante e envolvente da música é um dos 

elementos formadores de vários grupos...”  

Nas fotos abaixo podemos ver as respostas sobre as três perguntas feitas – O que é 

ciência? O que é conhecimento? O que é pesquisa? A equipe na qual eu participava a  

professora Socorro Sousa explicando em um data show o conteúdo. 

            

 

 

   A partir do esclarecimento da disciplina Metodologia da Pesquisa em Educação, 

fomos orientados primeiramente a fazer um mini-portfólio que deveria conter o resumo das 

primeiras disciplinas que eram: 

 Didática do Ensino Superior; 

 Pluralismo Cultural nos processos educacionais; 

 Teorias Cognitivas da Aprendizagem e 

 Das teorias e tendências pedagógicas a prática pedagógica. 

E então consequentemente ter como base para fazer o portfólio oficial do curso 

contando toda a trajetória na vida acadêmica até o momento. Comecei a partir daí fazer o 

resgate desde o meu tempo de aluna, até o momento que comecei a lecionar.  
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Percebi que em todas as escolas pelas quais passei existem diferentes tipos de 

conhecimento, desde os científicos baseados na tecnologia até os empíricos que são aqueles 

que aprendemos com nossos pais e avós. 

Em cima desta aprendizagem estou podendo aplicar nas escolas e turmas de 

diferentes idades, estes conceitos adaptando a realidade dos discentes.    
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6.  HISTÓRIA E FUNDAMENTO ESTÉTICOS DA ARTE-EDUCAÇÃO 

 

Esta disciplina foi orientada pelos professores: Cleison Luis Rabelo e Euda Barbosa 

no dia 16 de maio de 2009 e teve o objetivo de oferecer uma visão geral dos fundamentos 

estéticos em Educação apresentados por pesquisadores brasileiros e fomentar a reflexão sobre 

a relação teoria e prática no contexto da ação.   Neste primeiro dia de aula cheguei bem na 

hora da avaliação, colocamos em uma folha de ofício nossa opinião sobre artes plásticas, 

música, dança e teatro. Após o intervalo do almoço, o professor Cleison nos surpreendeu com 

uma dinâmica com a música dos titãs (Enquanto houver sol). 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura da música fizemos uma reflexão sobre a esperança, pois cremos que 

sempre depois de uma “tempestade” que pode representar nossos desafios pessoais e 

profissionais vem a bonança que é representado pelo sol, pois acredito que enquanto houver 

sol haverá a certeza de novos desafios e novas conquistas. E assim cada aluno expressou seu 

sentimento dentro do contexto da letra da música. 
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Mesmo depois de toda uma reflexão sobre a esperança, desafios e conquistas alguns 

alunos que chegaram atrasados no período da tarde foram recepcionados com uma musica 

“Parabéns pra você, que chegou atrasado, que da próxima vez, seja mais apressado”. Eu 

questionei essa atitude, por que pode até ter pessoas que chegam atrasadas porque querem, 

mais a maior parte tem suas justificativas. Eu não gostei, pois achei constrangedora.  

Na semana seguinte, ao entrar na sala observei que foram colocadas gravuras no chão 

que foram chamadas caminho da arte, eram fotocópia de obras de arte em sequência histórica. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

No período da tarde fizemos uma pintura respeitando os espaços traçados pela 

canetinha, depois colocamos em outra cartolina, formando uma obra de arte as fotos abaixo 

retratam esse momento. Analisamos as obras de artes, nas quais as fotos abaixo retratam esse 

momento, enquanto ouvíamos a música dos Titãs (Enquanto houver sol). Depois fizemos em 

grupo um trabalho, fazendo uma dissertação sobre a frase: “Brincar é o mais sério dos 

fazeres.” 
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Segundo o professor Cleison Rabelo, a História e Fundamentos Estéticos da Arte-

Educação é uma forma de expressão diversa, que pode variar de acordo com a pessoa, o lugar 

ou o momento. 

O texto estudado foi “O significado da Arte na Educação”, onde a autora Ferraz (1999, 

p.15) tem como objetivo subsidiar as práticas e reflexões dos profissionais da área, assim 

coloca: 

(...) se pretendemos contribuir para a formação de cidadãos conhecedores da arte 

e para a melhoria da qualidade da educação escolar artística e estética, é preciso 

que organizemos nossas propostas de tal modo que a Arte esteja presente nas 

aulas de arte e se mostre significativa na vida das crianças e jovens. (HELOISA, 

1999, p. 15) 

                        

 

Nesta disciplina aprendi que, é preciso analisar as Obras de Arte na sua totalidade  

considerando aspectos como o contexto histórico-social em que foram criadas, as técnicas e 

os materiais utilizados, o tipo de homem e de sociedade que as produziu, a intenção delas e a 

função social que apresentam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levei a idéia da obra de arte para minha sala de aula, como podemos observar nas 

fotos abaixo, tracejei em uma cartolina e dividi para que cada aluno pintasse à sua maneira, 

depois colamos os pedaços em outra cartolina e observamos as cores. 
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Esta prática reforçou a importância de trabalhar em sala de aula as cores usando a criatividade 

dos educandos para construção de sua própria obra de arte, levando-os a observar os materiais 

que são usados, as técnicas e os detalhes de sua produção. Ao término de cada trabalho vale 

ressaltar que as diversas formas de expressão podem variar de acordo com o artista, o 

momento, a situação e o lugar em que está produzindo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

7.  MÚSICA E ARTE-EDUCAÇÃO  

  

 

Esta disciplina foi orientada pelo Nertan Dias Silva Maia nos dias 06 e 20 de junho 

de 2009.   Este foi o pior dia acadêmico, para mim. Inventei de pegar o ônibus que faz a linha  

Messejana-Papicu e, claro não poderia deixar de chegar atrasada. Mal abri a porta, os alunos 

mais uma vez recepcionaram os que chegavam atrasados com a música “Parabéns pra você, 

que chegou atrasado, que da próxima vez, seja mais apressado”. Dei meia volta e não 

consegui entrar mais na sala, fiquei toda me tremendo e, foi a parti desse momento, que senti 

vontade de desistir do curso. Só retornei a sala de aula após o intervalo.  

O professor apresentou a história da música e nos ensinou as oitavas musicais para 

fazer um trabalho. À tarde ensaiamos uns passos de música para apresentação e aprendemos a 

respirar de acordo com as notas musicais. A atividade sobre as notas musicais foi feita da 

seguinte maneira: a sala foi dividida em dois grupos, o primeiro grupo cantou essa música: “... 

não há ó gente ó não, luar como esse do sertão...”, de Vicente Celestino – Luar do Sertão, o 

segundo grupo cantou essa: “... minha jangada vai sair pro mar vou trabalhar meu bem 

querer...”, de Dorival Caymmi – Suíte do Pescador, sempre observando as notas musicais. O 

professor explicou sobre os gostos e notas musicais. 

 As fotos abaixo estão mostrando um momento de descontração da turma entre uma 

explicação sobre gostos musicais e outra sobre notas musicais. 
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Com os trabalhos e atividades realizadas nessa disciplina, aprendi na história da dança 

que, sua primeira manifestação aconteceu com os primatas. De acordo com os PCNs, a arte da 

dança faz parte das culturas humanas e sempre integrou o trabalho, as religiões e as atividades 

de lazer. Os objetivos educacionais da dança são: a compreensão da estrutura e do 

funcionamento corporal e a investigação do movimento humano. Aprendi também a 

contagem musical muito importante para apreciação de músicas de qualidade. 

Segundo a autora Gabriela Brioschi (2003, p.96) “diz-se que a dança é a expressão 

mais antiga do homem. Isso porque desde a pré-história o homem dança: o primeiro 

documento que apresenta um ser humano dançando tem 14.000 anos”.   

Aprendi, nas aulas de dança, que ela foi se transformando ao longo do tempo em 

conceito e expressão acompanhando as transformações sociais e culturais e sempre 

relacionadas ao contexto histórico e ao lugar. A dança existe por diversão e prazer. Eu adoro 

dançar! Fazendo perguntas ao professor aprendi que dançarinos profissionais não dançam no 

meio do salão, só nas laterais e, que as sandálias indicadas são as fechadas atrás. Esse 

aprendizado levei para os salões de Jovem Guarda, onde costumo ir para dançar anos 60, 70 e 

80. 

O professor de música, Nertan Maia, falou uma frase que me chamou a atenção: “O 

ser humano ouve parecido com os pássaros”. Segundo minhas anotações têm alguma coisa a 

ver com as cordas vocais. Nas aulas de música fizemos a atividade 5 da apostila que o 

professor distribuiu sobre: Atividades Musicais para o Desenvolvimento das Escutas 

Sensível, Ativa e Critica. A turma foi dividida em grupos e cada um ficou com um tema da 

apostila, a minha equipe desenvolveu um trabalho sobre a escuta então pedimos aos alunos 

que ficassem por alguns minutos em silêncio. Durante esse período, deveriam ficar atentos 

para todos os sons que pudessem perceber dentro da sala de aula. Num segundo momento, 

ainda em silêncio, os alunos passaram a ouvir os sons que vinham de fora da sala de aula. 

Terminado o tempo determinado, os alunos falaram, em voz alta, para o resto da turma, os 

sons percebidos ou fizeram uma lista para posterior leitura e comentários.  

Ao ler o PCN de música, fichei um parágrafo que resume o meu pensamento sobre a 

mesma: 

(...) aprender a sentir, expressar e pensar a realidade sonora ao redor do ser 

humano, que constantemente se modifica nessa rede em que se encontra, auxilia 

o jovem e o adulto em fase de escolarização básica a desenvolver  capacidades, 
habilidades e competências em música. Construindo sua competência artística 

nessa linguagem, sabendo comunicar-se e  expressar-se musicalmente, o aluno 

poderá, ao conectar o imaginário  e a fantasia aos processos de criação, 
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interpretação e fruição, desenvolver o poético, a dimensão sensível que a música 

traz ao ser humano. (PCN, 1998, p.80). 

Concordando com esta idéia eu sempre trabalhei com a música nas salas do Ensino 

Fundamental das escolas em que leciono na rede pública de Ensino Municipal da Prefeitura 

de Fortaleza. As aulas se tornaram mais prazerosas e os alunos mais participativos. As 

músicas que mais chamam atenção são as que estão na moda de acordo com cada região, 

sendo preciso fazer uma seleção cuidadosa quanto à letra e o tom de cada uma que for 

escolhida. Ter sempre um plano diário é necessário para que os objetivos sejam atingidos e a 

música seja trabalhada com qualidade. 
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8. ARTE E CULTURA POPULAR 

  

No dia 22 de agosto, a nossa aula foi em campo. Fomos para a feira da Gentilândia. 

Era sábado, pela manhã, e a feira estava cheia. A turma combinou de se encontrar na feira de 

artesanato EMCETUR (Centro de Turismo) localizado no centro da cidade de Fortaleza, 

pegamos um ônibus e fomos. Quando toda a turma estava presente fomos orientados pelo 

professor Cláudio Carmo para andarmos entre os feirantes e sentirmos os cheiros, ouvir os 

sons, sentir a textura dos alimentos ou objetos, ver e perceber o colorido, experimentar as 

frutas e verduras e observar como as pessoas falam e vendem. Só não gostei muito porque ele 

pediu que não fizéssemos anotações na frente das pessoas, porque as intimidavam. Mas tudo 

bem, bati muitas fotos, fiz compras, sentamos no chão em círculo e conversamos sobre o 

vimos e sentimos.  

As fotos abaixo mostram o momento em que sentamos no chão e a Praça da 

Gentilândia. 

 

 

 

                                        

             

 

 

Chegou uma turma de outra faculdade, juntaram-se a nós e houve uma troca de idéias. 

Eles eram da UFC (Universidade Federal do Ceará) e seu orientador se chamava SILAS que é  

professor de Direito e Imagem, como mostra a foto a seguir. 
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Nesta aula de campo aprendi a observar melhor as pessoas e a dar valor ao que elas 

fazem e o que são. Agora sempre que vou ao mercado ou a uma feira, observo cada detalhe do 

lugar e das pessoas que lá estão. 

Quando chegou a hora do almoço, fomos almoçar num restaurante ao lado da praça e à 

tarde fomos para o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Lá havia uma exposição sobre os 

vaqueiros, bati várias fotos como estas expressas abaixo e fiz as seguintes anotações sobre o 

que observei: 

 Sertão;                                                  

 Exploração do gado;  

 Imagens do sertão; 
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O que me chamou atenção foi o carro-de-boi, e os ferros que marcavam o gado. Lá 

havia fotos de vários vaqueiros de idade jovem, mas com aparência envelhecida. No livro do 

autor Eduardo Campos (1960), Gilmar de Carvalho faz um comentário sobre os Sertões que 

não poderia deixar de citar. 

(...) uma civilização que se volta para o oco dos sertões, onde transitam as 

boiadas e é possível, ainda, se ouvir o aboio plangente em busca de uma rês 

desgarrada. Ciclo do couro que foi semente de nossas primeiras cidades, um 

Ceará território de passagem do gado de Pernambuco para o Piauí, sugerindo o 

esboço das primeiras vias, hoje estradas. Um sertão de  cavaleiros com uma 

ética curtida ao sol, como o couro dos gibões e a heráldica das armaduras de 

matrizes do bumba-meu-boi... (CAMPOS, 1960, p.8). 

 

            

As fotos a cima mostram o carro de boi, o ferro que é segurado pela minha mão, 

que é um dos objetos usados pelos trabalhadores para a marcação do gado e, as marcas 

deixadas pelos ferros que marcavam o gado. Cada marca é de uma fazenda diferente segundo 

o professor Claudio repassou como informação. 

 Tenho o costume de levar minhas experiências das aulas de campo para as salas de 

aulas das escolas em que leciono. Quando faço a exposição do meu aprendizado na feira, sem 

dificuldade os educandos expressão através das palavras a mesma sensação que senti ao olhar, 

pegar, cheirar e sentir o gosto do produto na feira. Isso acontece devido o costume que eles 

têm de ir à feira localizada no bairro em que moram espaço onde até ajudam os pais que 

trabalham na mesma. 

 Isso reforça a importância de haver troca de ideias entre os alunos, os professores e 

alunos desenvolvendo a interdisciplinaridade com os conteúdos propostos alem de aumentar a 

aprendizagem a partir do conhecimento já adquirido.   
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9.  ARTES PLÁSTICAS E EDUCAÇÃO  

Nossa primeira aula dessa disciplina foi no dia 12 de setembro de 2009, quando 

cheguei à sala o professor Cláudio Henrique estava passando um slide sobre pictóricos, 

grafismo e artesanato. Depois, foi à explicação de um trabalho que devíamos fazer sobre 

linguagem artística tradicional ou contemporânea, dando preferência à realidade cearense 

atual. Esta explicação demorou quase a tarde toda, pois os alunos não conseguiam entender. 

Eu fiz  o trabalho e ficou muito bom. Em seguida ouve a leitura do texto Arte e suas Funções 

de Jô Oliveira e Lucília Garcez. 

Pesquisadores consideram que o surgimento da evolução artística se deu ao serem 

encontradas as primeiras manifestações artísticas que datam de 30.000 a.C. Elas são chamadas 

de Arte Rupestre ou Parietal, por ter se desenvolvido exclusivamente em paredes de pedra no 

interior de cavernas e grutas e, com menos frequência, fora delas. Os objetos mais antigos 

encontrados, que são os achados arqueológicos, possuíam função prática de uso cotidiano, 

ligados à manutenção da sobrevivência. Segundo Ângela Cantele (2007, p.24) “misturando e 

triturando vegetais, cascas de árvores, gorduras (animal e vegetal), sangue de animais, grãos, 

argila e cinzas o ser humano conseguiu obter uma pasta, com a qual passou a colorir suas 

pinturas”.   

As gravuras abaixo são exemplos de pictóricos encontrados em cavernas mostrando a 

vida diária daquela época.  
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De acordo com o que o professor Claudio Henrique nos ensinou, em cada período da 

humanidade produziu-se arte, e as principais linguagens visuais tradicionais são a pintura, o 

desenho, a gravura, a escultura e a fotografia. 

Estudamos também as cores. Aprendemos a diferença da cor por tom ou tonalidade: 

 Cor: sensação visual, capturada pelos olhos e percebida pelo cérebro; 

 Tom ou tonalidade: gradação de uma luminosidade sobre uma cor, que pode 

variar em claro, médio ou escuro. 

A cor é parte integrante da luz, não é uma propriedade dos corpos. É a impressão que a 

luz reflete nos olhos. Quando não há luz, não distinguimos as cores. Para a reprodução das 

cores usam-se pigmentos naturais ou químicos. 

Através dos tempos, o homem sempre foi atraído pelas cores e sentiu necessidade de 

expressar-se por meio delas. Pintou nas rochas, nos sítios, nas casas, nos templos, nos 

túmulos. É também por meio da cor e da pintura que o homem consegue expressar sua 

tristeza, sua alegria, seus dramas e sua religiosidade. 

A autora Ângela Cantele (1999, p.16) reforça minhas pesquisas quando diz que “a cor 

depende da intensidade fluxo luminoso, não é uma propriedade de corpos. A cor é a 

impressão que a luz reflete nos corpos diante dos nossos olhos.” Abaixo segue o exemplo: 
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Nas aulas do professor Cláudio Henrique, aprendi que a cor pode ser conhecida 

mediante uma vasta categoria de significados simbólicos, transmitindo ideias ou conceitos. 

Como exemplo, podemos citar as pessoas que em determinada cultura associam o preto ao 

luto, o branco à paz, o vermelho à morte. 

Aprendi também que é importante que o professor desenvolva nos alunos o interesse 

por pesquisas de povos que viveram a milhares de anos, seus costumes, sua arte e fazer uma 

comparação com a arte de hoje, com o material usado, o lugar a situação e o que eles 

expressão, focando que a arte sempre existiu e nunca vai morrer enquanto existirem os povos.  
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10.  FOLCLORE E ARTE EDUCAÇÃO  

 

O Folclore brasileiro é um conjunto de mitos e lendas, usos e costumes transmitidos, 

em geral, oralmente, através das gerações com a finalidade de ensinar algo, ou meramente 

nascido da imaginação do povo. Essa disciplina iniciou no dia 7 de novembro de 2009 

ministrada pela professora Graça Martins e, segundo o que aprendi, o Brasil possui um 

Folclore bastante rico e diversificado e suas histórias enaltecem o conhecimento popular e 

encantam os que as escutam. O Folclore brasileiro, apesar de ter raízes, só começou a receber 

a atenção da elite nacional em meados do século XIX. O resultado disso é que atualmente o 

Folclore brasileiro se encontra em uma posição privilegiada. Além de ser a base alimentadora 

de boa parte do turismo cultural do país, se tornou instrumento de educação nas escolas e está 

protegido por lei, sendo considerado um bem do Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil. 

A professora Graça Martins nos ensinou que tem um grupo folclórico autêntico que 

consiste naquele que trabalha a tradição, vai buscar a originalidade cultural do seu lugar de 

origem. Os grupos chamados para-folclóricos não são tão originais. São ensaios para 

apresentações e em algumas vezes são feitas modificações. 

Nas minhas anotações acadêmicas fiz várias pontuações, mas sem me aprofundar no 

conteúdo, pois as aulas foram mais práticas do que teóricas e ainda teve um vídeo sobre um 

Alto. Alto é uma apresentação em que aparece música, dança e teatro. Nessa apresentação há 

morte, nascimento, conversão ou ressurreição. O Alto mais conhecido do Folclore brasileiro é 

o bumba-meu-boi, só que, nunca assisti a um original, e o filme, O Alto da Compadecida. 

As pontuações que fiz foram às seguintes: 

 Ciclo carnavalesco; 

 Ciclo mariano; 

 Ciclo quaresmático; 

 Ciclo junino; 

 Ciclo folclórico; 

 Ciclo natalino. 

Bailados: 

 Dança do milho; 

 Rendeira; 

 Peneira o milho; 
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 Asa branca; 

 Súplica pedindo chuva. 

As nossas aulas foram muito prazerosas, sempre na volta do almoço havia um 

relaxamento que nos fazia dormir. Deitávamos no chão e, ao som de uma música 

relaxávamos. Em alguns momentos das aulas sentávamos no chão para ouvir as explicações e 

fazíamos ginástica. As fotos abaixo retratam esses momentos. 

 

              

 

Em uma das aulas ensaiamos um Maracatu. Representei o personagem Preto Velho. 

Ligeiro, providenciei um cabo de vassoura para ser minha bengala, quase no fim da aula 

fomos para o pátio fazer a apresentação. Diverti-me muito. Não vou esquecer as pessoas que 

estavam assistindo, mangando da gente e, para completar teve uma colega que foi ao chão, 

caindo. Estas fotos expressam esta atividade.   

                

As manifestações folclóricas são muito presente nas escolas. Sempre no mês de agosto 

elas expõem seus conhecimentos através de apresentações feitas por seus alunos. Essas 

apresentações mostram os personagens infantis mais conhecidos como a Mula sem cabeça, O 
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Curupira, O Boto cor de rosa, dentre outros. São trabalhos, ditados populares, parlendas, 

trava-línguas, cantigas de roda e comidas típicas. 

O aprendizado que obtive nesta disciplina aumentou meus conhecimentos tirando 

aquela idéia de que o folclore é apenas infantil, apesar de saber que é a cultura de uma 

determinada região deveria ser levada mais a sério não apenas nas escolas ou Centros 

Culturais mais, por Órgãos Públicos que deveriam investir e incentivar a população. 
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11.  ARTES CÊNICAS E EDUCAÇÃO                                                                                                               

No dia 05 de dezembro de 2009, quando cheguei à sala a professora Maria Edneia 

(Tutti) estava explicando um trabalho para ser entregue na semana seguinte. Ao terminar ela 

apresentou para a turma um grupo de alunos que iriam fazer uma apresentação. Assisti mais 

na verdade não gostei muito, pois, não entendi, mais sei que se tratava de uma crônica. A foto 

abaixo mostra uma das cenas.  

 

A professora teve que se ausentar e, quando terminou as apresentações (não sei 

explicar como foi) fizemos um trabalho que consistia em fazer tópicos do texto “Notas de aula 

teatro educação” que já estava em tópicos. Após o almoço, fomos para outra sala em que 

passava um vídeo de um Alto (ainda não sei o que era apesar das perguntas que fiz), não ficou 

claro para mim. 

O trabalho que fiz sobre teatro foi importante, pois aprendi muito mais que nas aulas. 

Segundo o PCN (Parâmetro Curricular Nacional) de Arte (1998, p.88)  

“o teatro favorece aos jovens e adultos, possibilidades de compartilhar 

descobertas, ideias, sentimentos, atitudes, ao permitir a observação de 

diversos pontos de vista, estabelecendo a relação do indivíduo com o 

coletivo e desenvolvendo a socialização”. (PCN, 1998, p, 88)  
 

O teatro é uma maneira de expressar opiniões e ideias, logo, não é apenas para 

divertimento, mas um manifestador de pensamentos sociais e culturais. A cultura marca 

fortemente os elementos teatrais devido também aos costumes, crenças e ideais presentes em 

cada povo. Sendo uma maneira de um homem se encontrar como o ser humano, possuidor de 

racionalidade e emoção que são características que o distingue dos outros animais. 

O professor Rabelo em seu livro Brincando de Teatro reforça o meu aprendizado, 

quando afirma que:  
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“O teatro é sem dúvida, uma expressão libertária por excelência. A possibilidade 

de reviver sentimentos e situações sem barreiras de tempo e espaço, de 

presenciar fatos de verdade ocorridos ou apenas existentes no imaginário do ator 

possibilitando o resgate do indivíduo e da sociedade.” (RABELO, 2008, p.31). 

 

Tive uma experiência muito boa com teatro quando li o livro O Mistério dos Caretas, 

de Almir Mota (2005), e fiz uma peça teatral no mês de agosto, para região Nordeste mês 

folclórico. Segundo o autor Almir Mota (2005, p.28), “os Caretas são personagens que 

aparecem mascarados fazendo festa depois de colheitas em algumas regiões do interior do 

Ceará”. Ainda afirma o autor Mota (2005, p.28) que, “... as lendas e as histórias correm soltas 

entre roças e riachos escondem-se às vezes, no piado de uma ave ou no miado de um bicho 

que não se vê no mato”.  

Acredito que levar o teatro aos alunos é uma forma de reforçar sua aprendizagem. O 

nível de concentração aumenta melhorando seus conhecimentos, socialização e desenvoltura. 

A partir da educação infantil já é possível incentivar os educandos a fazer apresentações 

teatrais. 

Com o estudo da disciplina pude melhorar as aulas que estão relacionadas a 

apresentações propostas pela escola, tendo como exemplos os festejos juninos, páscoa, 

semana cultural, dia das mães, encerramento do ano letivo dentre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O curso Arte-Educação e Cultura popular foi muito importante na  minha vida 

profissional e pessoal, pois possibilitou um aprendizado cultural na qual posso transmitir, e 

despertou a curiosidade sobre as diversas culturas existentes em nossa região inserida em 

nosso meio.  

Esse trabalho servirá como apoio ao desenvolvimento educativo à reflexão e ao 

planejamento de minhas aulas, a análise e seleção de materiais relacionados à Arte Educação, 

possibilitando uma maior contribuição a minha formação profissional. 

A escola e os educadores hoje necessitam motivar-se para ampliar as aulas de arte. 

Atitudes concretas de ensino, da relação interpessoal entre professores e alunos, da integração 

e atenção da escola na família, são aspectos relevantes que podem levar a uma melhor 

aplicação dos conteúdos sobre a Cultura Popular, e desenvolver a interdisciplinaridade com as 

demais matérias. 

Existem inúmeros Centros Culturais mais a escola ainda se mostra um espaço atraente 

para os educandos pela possibilidade do encontro, pois, essa é a experiência que consideram 

mais positiva na mesma. Os corredores, pátios, portões transformam-se em espaços 

privilegiados de convivência artística e, por isso mesmo, os espaços mais interessantes para 

utilização das linguagens verbais, musicais, temáticas, gráficas, plásticas e corporais como 

meio para reproduzir e expressar produções culturais. 
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