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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A arte está presente em todas as áreas do saberes e atividades humanas 

sejam na vida cotidiana ou no trabalho. Ela retrata a história, cultura, economia, 

religião e modo de vida de um povo.  

 

Através dela o homem expressa seu viver e pensar, fazendo assim, 

viagens que vão desde à Grécia Antiga, às historinhas contadas ou lidas em nossa  

infância que são passadas de geração à geração sem “perde” a essência de seu 

contexto.  

 

A estrutura física deste Portifólio consta o registro do aprendizado, como 

também, das vivências de seis Disciplinas ministradas por Professores e 

Professoras do Curso de Pós – Graduação em Arte – Educação e Cultura Popular 

da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro – FTDR. 

 

Segundo Shores & Grace (2001) “O portifólio é definido como uma 

coleção de itens que revela, conforme o tempo passa os diferentes aspectos do 

crescimento e do desenvolvimento”. 

 

 Nesse Portifólio constam as seguintes Disciplinas: 

 

 Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica; 

 Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais; 

 Música e Arte- Educação; 

 Arte e Cultura Popular; 

 Fundamentos Estéticos da Arte – Educação e  

 Folclore e Arte - Educação 
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2 DISCIPLINA: TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS À 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 
                 Professora: Ms. Maria Lúcia de Araújo 

 

“A humildade exprime, uma das raras certezas de que estou certo: a de 

que ninguém é superior a ninguém” 

 

Paulo Freire 

 

 

A partir do conhecimento obtido nessa disciplina aprendi que ensinar não 

se restringe ao simples ato de passar um conteúdo, vai muito além. Pois, no 

processo de ensino aprendizagem fronteiras são ultrapassadas, para que os 

objetivos dessa “arte” sejam alcançados. 

 

O ato de ensinar e aprender são muito mais complexos do que o simples 

concordar ou discordar sobre determinado conteúdo, pensamento, idéia ou teoria, 

mas, a busca das verdadeiras razões que nos levam ao conhecimento e 

entendimento de algo. Para ensinar é preciso aprender, principalmente com as 

experiências vividas no contexto da escola, com a comunidade e com os alunos. Os 

resultados do verdadeiro ato de ensinar podem levar a uma realização, pessoal, 

profissional e, o mais importante, uma realização coletiva. Tanto os Professores 

quanto os alunos saem estimulados e enriquecidos do processo e a conseqüência 

disso é que no primeiro momento de discussões, cobranças, dúvidas, 

concordâncias, discordâncias que termina levando a um entendimento do que foi 
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discutido, vivido e um conseqüente aprofundamento. Para isso, o Professor, ale, de 

lutar por condições mínimas de trabalho em sala de aula e por seu salário, tem que 

se posicionar de forma crítica em relação à pedagogia oficial. 

 

Segundo Paulo Freire, o Professor não pode ensinar sem achar que estar 

devidamente capacitado para passar, corretamente, o conteúdo de determinada 

disciplina. Como também não pode direcionar-se a uma reprodução pura e simples 

de determinado conteúdo. 

 

Para Rubens Alves ensinar é um exercício de imortalidade, pois, os 

alunos aprendem a ver o mundo sob a ótica do Professor, com reflexos em suas 

palavras e referências. Ainda nessa disciplina tive a feliz oportunidade de estudar e 

refletir sobre o texto Gaiolas e Asas, de Rubens Alves. O autor demonstra 

preocupação no que diz respeito, a manipulação da educação, o que tornam os 

alunos reféns de teorias e práticas pedagógicas que terminam mutilando e tolhendo 

as potencialidades dos alunos, levando os mesmos a uma simples concordância 

com o conteúdo que lhes foi passado. Conforme Rubens Alves, a maioria das 

escolas brasileiras está enquadrada neste perfil. 

 

Diante das várias reflexões, no contexto do texto supracitado debatidas 

em sala, percebi sob a ótica de profissional na área da educação que o Brasil vive 

uma crise de profissionais e de líderes, se observa ainda, a ausência da ética, da 

honestidade, do respeito às leis e de muitos outros valores que são decorrentes de 

uma educação que não estimula o aluno a ter uma visão crítica de sua realidade. 

Aprendemos ainda que relação Professor- aluno pode romper as paredes da sala de 

aula e é nesse momento que o Professor conhece a realidade do aluno, começa a 

entender seu comportamento, suas dificuldades e o motivo de sua falta de interesse. 

 

Quanto ao perfil de grande parte dos alunos, principalmente da rede 

pública, é de uma relação familiar e social difícil, para não dizer, traumática, pois, 

falta até o alimento mínimo para seu desenvolvimento físico e mental. Sem entrar 

muito no mérito da questão, percebemos a importância da esco9la e principalmente 

dos Professores no processo de transformação desta realidade. 

 

As músicas de Gabriel “O Pensador” “Estudo Errado” e Jorge Vercilo “Em 

tudo que é belo” trabalhado em sala abordam o tema de forma diferente: enquanto 
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um denuncia o outro acredita nas intervenções do homem na sociedade. Os alunos, 

com seus familiares, devem acreditar na escola e nos Professores devendo cobrar 

do Estado à aplicação dos recursos necessários e o cumprimento do que está 

previsto na legislação vigente, para que assim, se possa paulatinamente, mudar a 

realidade da educação em nosso país. 

 

 

Através da disciplina de Teorias e Tendências à Prática Pedagógica 

tivemos a oportunidade de obter conhecimentos sobre pensamentos de Filósofos, 

vertentes e teorias no contexto do tempo histórico da humanidade que foram de 

grande valia para minha formação: 

       

 Segundo Marcio Ferrari, apesar do pensamento educacional ter se 

dividido em várias vertentes as origens do pensamento 

educacional estão fincadas na Grécia antiga, com o idealista Platão 

e o realista Aristóteles. Segundo Platão o conhecimento só poderia 

ser alcançado no plano das idéias e enveredou pelo caminho 

inverso, pois, defende o estudo das coisas reais como meio de 

adquirir sabedoria e virtudes. Esta forma de acesso ao 

conhecimento se torna mais prático e de melhor entendimento. 

 

 Na idade média surge o cristianismo, outra importante teoria de 

Santo Agostinho e Tomás de Aquino que se utilizavam da teoria 

idealista, bem como da teoria realista.  

 

 Na Europa com o fim do feudalismo e o início do Estado, surgem 

as universidades que permanecem fiéis a teologia, mas, começam 

a se preocupar com a teologia, ou seja, com o conhecimento 

científico. Erasmo de Roterdã destaca no homem, a partir da leitura 

e do acesso ao conhecimento, a capacidade de mudar sua 

realidade. Logo em seguida, acontece uma ruptura na Igreja 

Católica: tem início o protestantismo. Seu fundador Martim Lutero 

contribuiu para o surgimento da educação pública universal. Com o 

absolutismo começa na Europa uma nova realidade: a razão e a 

religião buscam seu espaço. Neste cenário se destaca o 

racionalista Tcheco Comenico para quem o ensino tem que 
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respeitar a capacidade e o interesse do aluno. John Locke diz que 

as idéias nascem das experiências e não são inatas ao ser 

humano. Durante os 100 anos seguintes tem destaque os direitos 

civis em detrimento de muitos outros aspectos considerados 

importantes pelos filósofos da época. Para estes a humanidade 

perdeu mais do que ganhou ao se afastarem da natureza e, 

portanto era necessário afastar as crianças das influências 

corruptoras da sociedade da época. Friedrich Froebel cria um 

projeto de educação para crianças de 08 anos. 

 

 Com a Revolução Francesa a Escola torna-se uma Instituição que 

trata o cidadão com igualdade e os diferenciam pelos seus méritos. 

O sociólogo francês Durkheim considera que a sociedade é o 

resultado de uma consciência coletiva.  

 

 No final do século XIX surgem os postulados da escola nova que 

tem como princípio garantir, respeitar e estimular o processo de 

desenvolvimento da criança. O maior defensor desta escola foi o 

alemão Johann Friedrich Hebat, cuja didática se baseava na 

direção do Professor e na disciplina interna dos alunos. Surge com 

essa escola o desenvolvimento de práticas didático-pedagógicas 

ativas. Tendo como princípio as contribuições de John Dewey, 

Maria Montessori e Ovide de Croly. 

 

 

 Com grande repercussão a contribuição do biólogo Jean Piaget 

tem seqüência o processo de mudança da escola nova que 

estabelece um marco com suas descobertas no processo de 

desenvolvimento pedagógico do século XX enfatizando o 

desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. Dentre 

seus seguidores mais ilustre estão a argentina Emília Ferreiro (com 

influência no Brasil), o comunista Karl Marx, Anton Makarenco que 

defendia uma ligação maior entre a produção e a escola, o Grande 

Lev Vygostsk que deu uma importantíssima contribuição com sua 

tese sobre a gênese social do psiquismo, estruturada por meio de 

um sistema de signos, Paulo Freire brasileiro que teve o 
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reconhecimento internacional por seu método que centra suas 

atenções na necessidade da consciência social e na importância 

do outro. 

 

 Países na Europa Ocidental buscam o estado de bem estar social 

para tanto assumiram a missão de educar para resolver o problema 

da desigualdade. Neste cenário surge uma importante corrente de 

intelectuais que criticam e se preocupam com o verdadeiro papel 

da escola, com a organização do conhecimento, as noções de 

inteligência etc. Dentre estes podemos citar os franceses Edigar 

Morim, Pierre Bordieu, Michel Foucault e por fim o norte americano 

Howard Gardner que chamou atenção dos pedagogos com a sua 

idéia de inteligências múltiplas. 

 

No texto “Tendências Pedagógicas na Prática Escolar” diz que o trabalho 

do Professor não se restringiu ao estreitamento pedagógico, já que a escola cumpre 

uma função social e a sociedade por sua vez, é constituída de classes com 

interesses diferentes. A prática escolar traz em seu bojo as condições econômicas, 

sociais e políticas que revelam as diferentes formas de conceber o homem e a 

sociedade em que vive.  

 

Os Professores começam a ter dificuldade já na sua formação, pois, o 

conteúdo dos cursos de licenciatura ou não, incluem os estudos das correntes 

pedagógicas ou abordam teorias de ensino-aprendizagem que em sua maioria não 

tem correspondência com o que acontece na sala de aula, o que dificulta, o 

Professor a formar um quadro de referência para orientar a sua prática. 

 

Se o Professor tiver na cabeça o movimento e os princípios da escola 

nova a realidade, porém não oferece ao Professor condições para instaurar a escola 

nova, porque a realidade em que atuam é tradicional. O pior é que este Professor é 

obrigado a “engolir” a pedagogia oficial que prega a racionalidade e a produtividade 

do sistema e do seu trabalho, ou seja, o Professor se torna refém da ideologia 

oficial. 
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Atividades enriquecedoras! 

 

A apresentação realizada em sala de aula sobre a inteligência naturalista 

foi profícua para acréscimo de meus conhecimentos. Nesse trabalho foram 

destacados os seguintes pontos: 

 

 A inteligência Naturalista ou Biológica diz respeito à competência 

para perceber a natureza de maneira integral e sentir processos de 

acentuada empatia com animais e com plantas, uma afinidade a 

um sentimento ecológico. 

 Relação do Behaviorismo com a inteligência naturalista: não é a 

ciência do comportamento, mas, a filosofia da ciência, por detrás 

da análise do comportamento, uma vez que consiste em um 

conjunto de reflexões sobre o objeto de estudo.  

 

Outra atividade desenvolvida foi o CACHORRO DE PAVLOV que ficou 

conhecido devido uma experiência feita no início do século X. Pavlov baseou seus 

estudos no condicionamento: fez a experiência de alimentar cães ao som de uma 

determinada música e, posteriormente, ao ouvirem a música, suas cobaias reagiram 

com secreção de saliva e de sucos gástricos.  

 

Pavlov provou por meio desse experimento, que os cães desenvolvem 

comportamentos em resposta a estímulos ambientes, podendo tais comportamentos 

serem explicados sem que se precise entender o que se passa no plano mental ou 

psicológico. Essas conclusões deram material ao Behaviorismo (teoria proposta por 

Watson) para afirmar que o ser humano aprende essencialmente através da 

imitação, observação e reprodução dos comportamentos dos outros, e que nossas 

ações são meras respostas ao ambiente externo. 
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Quanto às vivências da disciplina, percebi a grande responsabilidade de 

estar sempre buscando atualização no que concernem as teorias, prática e 

tendências pedagógicas, sem deixar, é claro, de consultar as contribuições dos 

grandes mestres, como também, a necessidade de aplicar teorias e práticas, 

considerando a realidade e o contexto ao qual estamos inseridos.  

 

Senti-me estimulada a buscar este objetivo melhorar os resultados 

obtidos ao longo do ano letivo. Em sala de aula tive a oportunidade de vivenciar 

algumas destas teorias, mas, convivo com mais freqüência, com as dificuldades de 

um sistema de ensino que não estimula o Professor e muito menos os alunos, 

vítimas do descaso, da falta de interesse e para não dizer, irresponsabilidade de 

todos que são responsáveis pela educação em nosso país. 

 

Estamos no século XXI, no ano de 2010, na era da informação, e, no 

entanto, com todos os recursos disponíveis, não consigo na maioria das vezes 

atingirmos o objetivo maior, que é ver os alunos animados, estimulados a estudar e 

assimilar os conteúdos passados. Mas, na grande maioria dos casos conseguimos 

juntos, com o apoio da família e com a contribuição do próprio aluno, superar grande 

parte das deficiências e dificuldades. É neste momento que sinto-me premiada e 

motivada a superar todos esses obstáculos que são conseqüências dos problemas 

políticos e sociais que estamos vivendo. Está na hora da Educação se tornar uma 

das prioridades, principalmente para o Estado. 

Equipe que apresentou trabalho em sala sobre o cachorro 

de Pavlov: Luana, Tereza, Solange, Lirete e Maria Lúcia 

(Professora da Disciplina). 
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A única coisa realmente permanente em nossas vidas são as mudanças. 

Por isso acredito que toda e qualquer ação, por mais insignificante que seja, justifica 

o esforço e a aplicação de qualquer Professor. 

 

 

    

 

 

   

 

  

 

 

 



14 

 

3 DISCIPLINA: PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

“Estar consciente da pluralidade cultura é reconhecer, respeitar e ter um "outro 
olhar" sobre as diferenças, valorizando-as, sejam elas étnicas ou culturais.” 

 
Terezinha Bazé  

 

 

Dentre os diversos e enriquecedores textos estudados nessa disciplina 

está o Cimento dos Quatro Pilares da Educação Básica no qual relatava que os 

alunos devem aprender de forma crítica a identificar nos conteúdos os pontos mais 

importantes, e com os colegas e Professores, entender e discutir para tentar se 

aproximar da verdade. Esses Quatro Pilares são considerados pela UNESCO os 

“sustentáculos” das aprendizagens por toda a vida do aprendiz são eles: 

 

 Aprender a conhecer: crianças e jovens devem saber como 

buscar novas informações. 

 

 Aprender a Fazer: nesse caso devem ser utilizados os 

conhecimentos e informações para contribuir no processo de 

transformação de sua realidade e de sua comunidade.   

Professor: Esp. Cleison Luis Rabelo 

A equipe (Marinilza, Tereza, Verônica, Betânia, Janaína, Luana, 

Solange e Silvia) representou as diferentes regiões do Brasil  

O Bumba-meu-boi foi um dos personagens 
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 Aprender a Ser: devem conhecer de maneira que possam 

identificar quais são as suas facilidades e dificuldades, os seus 

talentos e limitações, e assim, tentar aprimorar os primeiros e 

buscar melhorar os últimos.   

 

 Aprender a conviver: é imprescindível para qualquer tipo de 

relação pessoal ou profissional. Para ser respeitado é preciso 

respeitar, para ensinar é preciso aprender, etc.         

 

 

O texto pluralidade cultural foi extremamente interessante, pois, um dos 

pontos no qual relata é sobre o Brasil no contexto da formação histórico – cultural 

enfatizando as diversas raças, etnias, povos que imigraram de países e realidades 

totalmente diferentes convivendo de uma forma pacífica em nosso país ao mesmo 

tempo em que contribuem para o enriquecimento econômico, político, religioso e 

cultural. O que mais me chamou atenção foi o fato de ser um país continental, 

apesar do sotaque, influência dos europeus na sua maioria, falarmos a mesma 

língua. 

Ciriaco Izquierdo Moreno em seu texto Educação em Valores relata a 

importância dos valores no processo de educação como um Princípio Básico da 

Pedagogia. Infelizmente os valores encontram-se ausentes nos mais diversos novéis 

do sistema educacional brasileiro. Ressalta o V Congresso Mundial de Ciências da 

Educação, celebrado em julho de 1981, em Quebec (Canadá), que teve como tema 

central a escola me os valores, motivado por problemas no plano político, científico e 

principalmente pedagógico. 

 

Vimos também, a educação em valores sob a ótica de Max Scheler e 

Nicolai Hartmann que em suas concepções tentam transformar os valores em utopia 

atingível estabelecendo que eles sejam ideais e objetivos de vida na busca da 

plenitude. A questão da liberdade é fundamental no processo de educação com 

valores, pois, só é possível educar o ser humano por ser livre, ao mesmo tempo em 

que só se liberta um ser humano, educando-o.  

 

O atual ambiente cultural leva tanto as crianças, os adolescentes e os 

jovens em geral a assimilar o modelo, que valoriza o ter (Burguesia) e não o de ser. 

Todos buscam a estabilidade financeira e tudo o que isso proporciona (consumo, 
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status, sucessos, etc.). Os valores além de resgatar, entender e respeitar a história 

permite melhorar, acrescentar, contribuir para uma relação social melhor e mais 

justa. Em nossas vidas a única coisa permanente são as mudanças, mas, o que não 

pode mudar na Educação, são os princípios e os valores que nos ajudam a 

contribuir em uma nova realidade. 

 

Aldo Vannuchi define cultura, como aquilo que é fruto do trabalho 

humano. São muitas as formas de ação humana no Brasil em função da sua história. 

A cultura brasileira é como uma colcha de retalhos. 

 

“Erudito é a pessoa que saiu do estado mais simples para um nível 

máximo do conhecimento”.  A nacionalidade de um povo está relacionada ao 

território em que vive e com as heranças históricas – culturais. Segundo Simone 

Wel, todo ser humano tem raízes em uma coletividade. 

 

Para responder a pergunta “como estudar a cultura brasileira?”, é 

necessário identificar e entender os interesses ideológicos que são determinantes ao 

longo de toda a formação sócio-cultural brasileira. O primeiro passo é buscar através 

dos ensaios, um aprofundamento em cada elemento cultural para entender sua 

importância, contribuição e repercussão na composição da cultura brasileira. Os 

ensaios são muito utilizados em vários campos do saber, com destaque para o 

estudo das arte, das ciências humanas e filosofia. O método indicado para estudar 

cultura brasileira, seria a leitura atenta dos sucessivos ensaios, desde o século XIX 

até os dias de hoje. Os ensaios vão proporcionar uma viagem no tempo, mas, é 

necessário estar atento a cada detalhe para que se possa enquadrar em cada 

cenário e assim perceber, identificar, entender criticar e por fim acrescentar e 

contribuir para educação das dúvidas, tendências, interesses que envolviam cada 

personagem da cultura brasileira considerando-se os elementos da mitologia 

brasileira, elementos políticos e econômicos, ou seja, para se entender o processo 

de formação da cultura brasileira é necessário entender sua relação com  os demais 

elementos como os geográfico, econômico, religioso, político e outros que estão 

inseridos no processo Histórico Brasileiro. 

 

O caminho para a superação das desigualdades sócio-raciais no Brasil, 

passa pelo processo de superação de uma grande ferida que ainda não cicatrizou 

que foi a escravidão dos africanos no Brasil colônia. O caminho mais curto para a 
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igualdade racial, não está só no discurso, na elaboração e na aplicação de leis ante-

racistas e sim, em proporcionar a toda a população acesso a escolas de ensino 

básico, médio e superior de qualidade, ou seja, tratamento igual para todos. O que 

leva a consciência e a participação para cobrar não só o Estado, mas de todos, o 

respeito e principalmente o direito de participar das oportunidades de emprego tanto 

do Estado, como da privada e em qualquer outra atividade econômica, social e 

política. 

 

Vivência 

 

Na sala aula e fora dela, percebo como a participação efetiva do aluno no 

processo de ensino aprendizagem é importante para se atingir o principal objetivo, 

que é formar este aluno em um “homem” livre para buscar a sua realização pessoal 

e profissional. Hoje, tenho vários alunos que já estão se encaminhando para o 

mesmo. 

 

Constatei que com a utilização de atividades lúdicas, você consegue 

interagir e estimular os alunos a entender os conteúdos e principalmente participar 

do processo. Os agradecimentos e reconhecimentos que recebi e ainda recebo, 

denotam para a minha alegria, que ainda se encontra um pouco de valores na 

formação destes alunos. 

 

Não tive nenhuma dificuldade em sala de aula relativa a pluralidade 

cultural ou algo parecido. O que pude perceber é que os alunos são influenciados de 

forma brutal pelos veículos de comunicação, que desperta o aluno a buscar de 

alguma forma, uma instabilidade financeira e assim realizar os seus sonhos de 

consumo. 

Inserida dentro deste contexto e com todas as suas implicações, tenho 

tentado e em muitos casos conseguido, sensibilizar os alunos a entender os valores, 

que apesar de tudo, ainda se encontram presentes no seio de suas próprias 

famílias.  

 

Tive e tenho alunos de outras cidades e até de outros estados mas, 

apesar de tudo, não tive nenhuma dificuldade dentro da sala de aula e muito menos 

com relação ao racismo, embora este esteja inserido no relacionamento dentro e 

fora da sala de aula. Sempre tenho mostrado a contribuição dos índios, brancos e 
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principalmente negros na formação social, econômica e principalmente cultural no 

Brasil. 

 

 

Na realização dessa disciplina escrevi um paper sobre a importância dos 

valores para a educação. Dentro o diverso ponto trabalhado esse paper relatei sobre 

a crise de valores morais em que estamos vivendo é fruto da valorização do sucesso 

individual em detrimento do coletivo, como se as pessoas que tem um bom emprego 

e um bom salário estejam livres dos problemas sociais. As crianças e os jovens 

querem viver em uma sociedade mais justa, portanto, estes jovens estão torcendo 

para que tenham a oportunidade de entender, conviver e melhorar a sociedade em 

que vivem. 

 

 A arte expressa em cordel 

 

Reunimos-nos em equipe e elaboramos um cordel que teve como título: 

Pluralismo Cultural nos Processos Educacional. 

 

Os membros da equipe que desenvolveram esse trabalho foram: 

 

 Magda Betânia; Fátima Silveira; Janaina; Solange; Nildinha; 

Verônica; Ana Paula; Tereza e Luana. 
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Aprecie agora nossa arte! 

 

 



20 

 

4 DISCIPLINA: MÚSICA E ARTE – EDUCAÇÃO 

 

 
Professor: Esp. Nertan Dias Silva e Maia 

 

 

“A música é celeste, de natureza divina é de tal beleza que encante a 

alma e a eleva acima da sua condição” 

 

Aristóteles 

 

 

Nessa disciplina foi trabalhado o texto “A importância da musicalização na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental: A música como meio de desenvolver a 

inteligência e a integração do ser”. O precioso estudo no contexto desse texto 

colaborou para que pudéssemos entender a música como uma linguagem universal 

e também como uma contribuição importante na história da humanidade desde as 

primeiras civilizações até os dias de hoje. O mesmo texto se reporta a Grécia Antiga, 

onde a música era obrigatória. Hoje há indícios da existência de orquestras na 

época. 

O texto relata também, um dos filósofos gregos, Pitágoras, que em sua 

concepção, determinados acordes e melodias criavam reações definidas no 

organismo humano. Para ele a seqüência correta de sons, se tocada musicalmente 

em um instrumento, pode interferir no comportamento e acelerar o processo de cura. 

 

São muitas definições para a música, mas a que se destaca, é a de que a 

música é considerada ciência e arte, pois, está diretamente relacionada à Física e a 

Matemática, ao mesmo tempo em que se manifesta em praticamente todos os 
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nossos sentidos e interferindo inclusive em nosso metabolismo. Portanto a música 

está presente em todas as fases da vida humana. 

 

Para os cientistas especializados, a fase de maior sensibilidade do 

homem é a de criança e, sobretudo, a música tem um papel estratégico nessa fase 

não só para estimular os sentidos, saúde, mas principalmente, socializar as crianças 

de forma a integrá-la à sociedade de uma maneira saudável e justa. Segundo 

Bréscia (2003), a musicalização é um processo de construção do conhecimento, que 

tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical. 

A música em todas as fases, além de contribuir para as condições de 

saúde e idéias para assimilação dos conteúdos, ajuda na formação em valores, o 

que é muito importante. 

 

Para Gainza (1988), a música e o som, enquanto energias estimulam o 

movimento interno e externo no homem, o impelindo a ação e promovendo vários 

tipos de comportamentos diferentes que variam em qualidade e grau. Weigel (1988) 

diz que a música se compõe basicamente por: 

 

Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que 

se repetem com a mesma velocidade, como as do pêndulo do 

relógio. As vibrações irregulares são denominadas ruído. Ritmo: é o 

efeito que se origina da duração de diferentes sons, longos ou curtos. 

Melodia: é a sucessão rítmica e bem ordenada dos sons. Harmonia: 

é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos sons. 

 

As palavras de Bréscia (2003) expressam bem a importância da música, 

quando cita a musicalização como um processo de construção do conhecimento , 

que objetiva despertar e desenvolver o gosto musical, propiciando o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir 

música, da imagem, da memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito 

ao próximo, da socialização e afetividade.   
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Vivência 

 

Sempre utilizei a música como ferramenta no processo de Ensino 

Aprendizagem, percebi como os alunos se envolvem e participam. O envolvimento 

dos alunos quando se apresentam nas datas comemorativas sempre me 

impressiona. 

Sem dúvida a música é imprescindível em qualquer aspecto da nossa 

vida, principalmente na formação de nossas crianças e de nossos jovens.   
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5 DISCIPLINA: ARTE E CULTURA POPULAR  

 

 
Professor: Ms Cláudio Henrique Couto do Carmo 

 

“Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes a arte de viver” 

Bertolt Brecht 

 

 

 

As artes populares estão mais presentes nas periferias das grandes 

cidades e principalmente no meio rural (“cidades do campo”), onde é possível 

através das manifestações culturais e artísticas, voltar no tempo. 

 

A arte popular está presente na humanidade desde os tempos mais 

antigos até os dias atuais. Basta observarmos em uma pequena ou grande cidade: 

praças, feiras-livres, mercados e o modo em que se vestem as pessoas de um 

determinado local, que logo identificamos a presença da arte, da criação e tradição 

que passam dessa forma a fazer parte da identidade de um povo. 

 

É impressionante a quantidade e a variedade de objetos e de 

manifestações artísticas e culturais, com destaque para o artesanato confeccionado 

a partir da matéria-prima local, como argila, palha, cipó, madeira, etc. que se 

transformam em artigos utilizados pelo homem do campo em suas atividades 

domésticas e no trabalho, tais como cestos de palha, gaiolas, baú de couro, potes, 

alguidares e em outras atividades sociais, como a religião, atividades esportivas 

(competições) e no entretenimento.  
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O binômio criação e tradição são as principais características dos 

artesãos, o que tem despertado mos governos municipais e estaduais a investir em 

projetos culturais que tem o propósito de resgatar, garantir, estimular e divulgar o 

município ou estado através das manifestações artísticas e culturais, onde o 

artesanato vem contribuindo muito, não só divulgando a cidade ou estado, mas, 

principalmente gerando emprego renda. É importante ressaltar o  fato citado acima 

como algo extremamente importante, considerando a ação destruidora pelo meios 

de comunicação de massa somadas a tecnologia. 

 

Alfredo Bosi (1985) resume a palavra arte, passando primeiramente pela 

construção, depois pelo conhecimento e por último pela expressão.A arte sem 

dúvida está fortemente ligada a história social, cultural e econômica de um povo, ou 

seja, a arte expressa os medos, a religiosidade (mitos), necessidades, alegrias, 

tristezas, necessidades, etc. 

 

O trabalho de Gilmar de carvalho que tem início nos sítios arqueológicos 

onde cerâmicas e utensílios de pedra indica o aldeamento indígena nas quais a 

herança ibérica transmitia “o ponto no ar” da renda embalada pela malevolente rede 

de dormir, passando pelas fazendas que utilizavam a mão-de-obra escrava, onde os 

folguedos como o coco e a coroação da rainha do maracatu, expressão a dor do 

cativeiro, a jangada (símbolo do estado do Ceará), o bumba – meu – boi, o ponteio 

das violas, os espinhos do mandacaru utilizado pelas rendeiras, as areias coloridas 

das praias, a argila, os capuchos de algodão (tecidos), o cipó (chapéu), etc. Gilmar 

de Carvalho diz que um povo que busca acompanhar a tradição e a superação e 

tenta dar conta da dinâmica dos fazeres tendo o mesmo cuidado e habilidade com 

que o sol incide sobre o recorte do tecido e deixa na areia as marcas do labirinto 

bordado. 

 

O que foi dito anteriormente é um exemplo da importância do estudo da 

arte e cultura popular brasileira, para que se possa entender todo o complexo 

econômico, político e cultural brasileiro.       
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Vivência 

 

Como aluna e como Professora, tive a oportunidade de conhecer, 

aprender, assimilar, apreciar e transmitir para meus alunos a beleza, a variedade, a 

riqueza e finalmente a importância da arte e cultura como expressão viva de um 

povo. 

 

Sempre me identifiquei com arte e cultura, mas, o que mais me chama 

atenção é o artesanato, que a meu ver, é a mais popular e criativa das atividades 

artísticas e culturais, pelo fato de fazer parte efetivamente di dia a dia do povo. 

 

Visitando o mercado central de Fortaleza, onde tive contato com os mais 

variados tipos de artesanato, pude ver e constatar na prática toda riqueza de 

detalhes e toda importância do artesanato, relatada em sala, como também, resgatar 

(através de recordações ao ver as obras de artes expostas à venda) a história e as 

tradições do nosso povo. É de grande relevância a produção dos artesanatos porque  

geram emprego e renda,  é um “meio” de divulgar nossa cidade, nosso Estado e até 

o nosso país, pois,  são muitos os turistas que compram nossos artesanatos como 

lembranças, gerando assim muito emprego e renda para nossa cidade.  
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6 DISCIPLINA: FUNDAMENTOS ESTÉTICOS DA ARTE – 

EDUCAÇÃO   

 

 
               Professor: Esp. Cleison Luis Rabelo 

 

“Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a 
imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, 
desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo 
analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de 
maneira a mudar a realidade que foi analisada”. (BARBOSA, 
2003, p.18) 

 

Para Duarte (1991), no texto “Porque Arte-Educação ?”, historicamente a 

arte não tinha muita importância enquanto disciplina no modelo educacional 

brasileiro. 

 

A intervenção de alguns estudiosos que consideravam o processo de 

ensino aprendizagem baseado principalmente naquilo que sentimos, ou seja, uma 

“educação através da arte” expressão criada por Herbet Read em 1943, que se 

popularizou e chegou até nós. A expressão mudou para arte – educação, mas, o 

espírito original permanece. O termo arte- educação esclarece Duarte (1991), não 

significa formação técnica em arte, “formar um artista, e sim usar a arte como base 

fundamental no processo educacional. 

 

Conforme estudado em sala, em 1971 foi criada a Lei n.º 5.692/71, que 

tem o propósito de “modernizar” a estrutura educacional brasileira, fixando suas 
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diretrizes e bases. Com essa Lei nas universidades multiplicaram-se os cursos 

superiores para a formação de Arte – Educador. A arte e a educação têm um ponto 

em comum, a criação se um sentido para nossas vidas. 

 

A diferença entre aprendizagem e adestramento, é que e no 

adestramento há uma resposta fixa, um sinal que também é fixo. Já na 

aprendizagem há uma abstração do significado que os símbolos permitem. Só o 

homem é capaz de realizar tal tarefa. 

 

É necessário que os conceitos (símbolos) estejam em conexão com as 

experiências dos indivíduos. Um exemplo é o método de alfabetização do educado 

Paulo Freire, que diz que se aprende a escrever quando as palavras se realcionam 

às experiências concretas vividas.  

 

Para Duarte (1991), a escola brasileira está mais para o adestramento do 

que para a aprendizagem. 

 

Segundo Abromovich (1985), os professores de arte no Brasil estão 

perdidos no sentido de como encaminhar melhor a sua área (o que é evidente, 

porque foram mal preparados por Professores também improvisados). 

 

O significado da arte – educação está relacionada ao fato de que a arte 

se constitui de modo específico de manifestação da atividade criativa dos seres 

humanos atingirem e quando dentro deste processo tem a oportunidade de 

descobrirem o próprio mundo em que vivem. A arte e a cultura têm uma relação 

muito forte com os nossos sentidos, daí a sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem, já que as manifestações artísticas estão relacionadas em maior ou 

menor grau aos vários ramos do conhecimento humano. A música, por exemplo, 

está relacionada a história, geografia, matemática, economia, tecnologia, a política, 

etc. Portanto, a arte tem que ocupar o seu devido espaço dentro do processo de 

ensino aprendizagem. 

 

Vivência 

 

As experiências que tive com Arte – Educação dentro e fora da sala de 

aula foram extremamente gratificantes e prazerosas, onde os alunos como platéia 
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ou como personagens, se envolviam e participavam desses “ momentos culturais” 

com muito entusiasmos, e, principalmente assimilavam o conteúdo por se envolver e 

se identificar com os mesmos. 

 

A última experiência dessa disciplina não foi diferente. Os Professores de 

Português, buscando estimular os alunos à leitura, elaboraram uma peça teatral 

onde uma escritora corrige a falsa idéia que uma bruxa tenta incutir nas crianças de 

que não vale à pena lera as histórias de contos de fada por serem muito monótonas 

e bobas. No final a Professora mostrou como as histórias são ricas e interessantes 

para nossa formação, agregando valores. Na peça a minha personagem foi a 

chapeuzinho vermelho. 

 

Fiquei impressionada e emocionada com o entusiasmo e a participação 

dos meus alunos na peça. O que mais me chamou atenção foi constatar o fato de 

que apesar dos jogos e brinquedos eletrônicos, da TV, da Internet estes 

personagens continuam vivos na memória de crianças, jovens e adultos. Que 

maravilha!     
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7 DISCIPLINA: FOLCLORE E ARTE – EDUCAÇÃO 

 

 
Professora: Ms. Thirza Maria Bezerra Bindá 

 

“O folclore não é, como se pensa, uma simples coleção de 

fatos disparatados e mais ou menos curiosos e divertidos; é 

uma ciência sintética que se ocupa especialmente dos 

camponeses e da vida rural e daquilo que ainda subsiste de 

tradicional nos meios industriais e urbanos. O folclore liga-se, 

assim, à economia política, à história das instituições, à do 

direito, à da arte, à tecnologia, etc., sem, entretanto confundir-

se com estas disciplinas que estudam os fatos em si mesmos 

de preferência à sua reação sobre os meios nos quais evolui.” 

 

GENNEP 

 

 

Aprendemos nessa disciplina que o termo folclore foi cunhado em inglês a 

partir das palavras folk, povo, e lore, saber. Dessa forma, aprendi que em sua 

definição mais “simples” o folclore é a sabedoria popular expressa nas diversas 

formas de nossa cultura.  

Para que pudéssemos entender melhor a etimologia da palavra folclore foi 

fizemos um breve “apanhado” histórico sobre folclore. Conforme estudo em sala, ele 

foi definido inicialmente no século XIX, pelo arqueólogo inglês Wiliam Thorns, que 

tinha como enfoque ser uma ciência cujo objeto de estudo era as antiguidades 
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literárias, as cerimônias, as crenças, as superstições e as manifestações do saber 

popular de sociedades com escrita, mais especificamente as européias. 

O folclore brasileiro é bastante diversificado, pois é formado pela união da 

cultura indígena com as culturas dos povos que para cá vieram: portugueses, 

holandeses, espanhóis, negros e mais recentemente imigrantes italianos, japoneses, 

alemães etc. Todos esses povos vieram trazendo seus costumes, e a união desses 

costumes originaram o folclore brasileiro. 

Depois de trabalharmos alguns textos em sala aprendi que o folclore está 

intimamente ligado às noções de povo, de tradição e cultura, passando a entender 

que ele é a cultura popular tradicional, que se manifesta conforme cada região, 

grupo social e étnico, o que faz com que seja expresso nas mais diversas formas 

possíveis. Nesse contexto é ressaltada a forma de pensar e viver do povo, que vai 

do coletivo ao individual (história de um país, região e individual). Pois, cada região 

possui “características natas” que diferenciam seu povo que são: modo de vestir, 

alimentação, danças, músicas etc. 

Conforme Pereira (2007) o boi-bumbá é uma festa em que o boi é o 

principal personagem. Teve início há mais 800 anos, na França, embora muito 

antes, no Egito, os povos caldeus e sumérios já venerassem o boi-ápis. No 

nordeste, é conhecido como bumba-meu-boi. 

 

Conta à lenda que um casal, Catira e Francisco, estavam esperando um 

filho. A grávida teve um desejo: comer língua de boi. Para satisfazê-la, o marido 

matou o boi mais famoso do seu patrão. Ao ser descoberto, foi preso e sofreu muito, 

mas foi salvo pelo pajé e pelo padre. Então, misteriosamente, o boi viveu 

novamente. O patrão se alegrou com o milagre e realizou uma grande 

comemoração.  

 

A festa continua até os dias de hoje, e os bois mais famosos são o 

Garantido, de cor vermelha e o Caprichoso, azul. No Maranhão essa festa faz 

parte do calendário oficial da cidade, pois, além de ser uma linda festa que resgata a 

memória do povo quanto a sua cultura, movimenta também, uma economia 
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significativa para aquele povo, pois, aumenta em grande percentual o número de 

turistas naquela cidade. 

 

Vivências 

O conhecimento que obtivemos sobre o folclore é essencial para nós 

Professores, pois, possibilita conhecermos as riquezas das tradições populares, o 

que faz com que entremos em “contato” com as diversidades culturas em nossa 

sociedade, e, dessa maneira, haja troca de experiências para enriquecimento do 

aprendizado, como também, novas descobertas. 

Ainda no contexto do folclore, creio que todas as criaturas reais e 

imaginárias estão presentes na vida ou história, quer seja individual ou coletiva, 

porque o homem expressa também a arte criando seres (através das pinturas ou 

obras de artes) conhecidos ou puros frutos de sua imaginação. Ele é um ser em 

criação, e, a arte de criar é algo fascinante e fantástica!  

Foram várias as manifestações culturais estudadas em sala como: 

artesanato, música, culinária, danças, cordel, carnaval, festas juninas, forró, 

medicina popular, maracatu, tipos de boi-bumbá (conforme história de cada região) 

etc.. A que mais me encantou foi o bumba meu - boi, pois, tivemos a oportunidade 

de confeccionar o nosso boi e essa prática pra mim foi inesquecível. Não posso 

deixar de registrar também a participação do grupo de dança folclórica no qual 

podemos ver e sentir a essência de sua apresentação. 

 

Alunos da disciplina (Renato e outros) confeccionando o bumba-meu-boi. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Portifólio é Instrumento relevante na educação, pois através dele é 

possível fazer o registro do conhecimento adquirido no decorrer de uma disciplina, 

curso, estágio etc. Contribuindo assim, para a formação profissional. 

 

As experiências vividas e “trocadas” com amigos de turma do Curso de 

Pós – Graduação em Arte – Educação e Cultura Popular me deu embasamento 

prático e teórico que deu sentido as novas e “velhas” experiências adquiridas e 

vivenciadas. 

 

O trabalho com a arte na escola ainda é limitado. Porém ainda há 

possibilidades dessa ação ser quantitativa e qualitativamente bem trabalhada. 

Portanto, é necessário que o profissional, em nosso caso o Professor, esteja em 

constante capacitação e qualificação de forma continuada em saberes artísticos, 

voltados também, para o lado histórico e saber também desenvolver trabalho de 

educação escolar tendo a arte como uma ferramenta essencial para realização dos 

mesmos. 

A Elaboração desse portifólio foi muito rica tanto para produção do meu 

conhecimento profissional, como também, pessoal, pois, tive a colaboração profícua 

dos Professores que transmitiram teorias e práticas a respeito dos diversos assuntos 

abordados nesse trabalho, e ainda, a troca de experiências em sala e fora dela que 

deram o real sentido para Arte Educação em minha vida.   
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