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Introdução 

 

           Ao longo dos anos, muito se tem falado e escrito sobre a necessidade 

da inclusão da arte na escola de forma mais efetiva. Desde 1971, pela Lei 

5692, a disciplina Educação Artística torna-se parte dos currículos escolares. 

Muitas experiências têm acontecido, mas no contato direto com professores, 

diretores de escola e coordenadores pedagógicos, as intenções parecem 

apontar para um caminho interessante, mas é no confronto com a prática 

pedagógica no campo da arte que se nota a grande distância entre teoria e 

prática. 

 Escolhi escrever um diário para mostrar a importância da arte-educação 

nas escolas, passando pela interação entre a concepção de arte e de 

educação encaminhando-se na confluência do que conhecemos como arte-

educação. Meu objetivo é levar ao conhecimento dos jovens de hoje o resgate 

da cultura popular, os costumes, os festejos, a valorização pela arte popular. 

Não podemos deixar que a nossa cultura se transforme somente no mundo das 

tecnologias avançada. Como educadora, quero compartilhar um pouco da 

vivência das brincadeiras lúdicas, e das tradições das festas populares, 

conteúdo estudado nos primeiros momentos da vida da criança. 

 Destaco algumas experiências vividas em sala de aula e trabalhos 

desenvolvidos como arte-educadora.  
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1 - O Que é Arte-educação: 

  Arte/Educação é todo e qualquer trabalho consciente para desenvolver a 

relação de públicos (criança, comunidades, terceira idade etc.) com a arte. 

Ensino de arte tem compromisso com continuidade e currículo, quer seja 

educação formal ou informal.  

Ana Mae Barbosa é a principal referência no Brasil para o ensino da arte 

nas escolas. Primeira brasileira com doutorado em arte-educação, pela 

Universidade de Boston, EUA, ela foi pioneira em aplicar um programa 

sistematizado do ensino da arte em museus, durante sua gestão como diretora 

do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo, em 

1987. Acredita que a arte estimula a construção e a cognição das crianças e 

adolescentes, ajudando a desenvolver outras áreas de conhecimento. 

Artes tem sido uma matéria obrigatória em escolas primárias e 
secundárias, no Brasil já há 17 anos. Isto não foi uma conquista de arte-
educadores brasileira, mas uma criação ideológica de educadores norte-
americanos que, sob um acordo oficial (Acordo MEC-USAID), reformulou a 
Educação Brasileira, estabelecendo em 1971 os objetivos e o currículo 
configurado na Lei Federal nº 5692 denominada "Diretrizes e Bases da 
Educação". Essa lei estabeleceu uma educação tecnologicamente orientada 
que começou a profissionalizar a criança na 7ª série, sendo a escola 
secundária completamente profissionalizante. Esta foi uma maneira de 
profissionalizar mão-de-obra barata para as companhias multinacionais que 
adquiriram grande poder econômico no País sob o regime da ditadura militar de 
1964 a 1983. No currículo estabelecido em 1971, as artes eram aparentemente 
a única matéria que poderia mostrar alguma abertura em relação às 
humanidades e ao trabalho criativo, porque mesmo filosofia e história haviam 
sido eliminadas do currículo. Naquele período não existia cursos de arte-
educação nas universidades, apenas cursos para preparar professores de 
desenho, principalmente desenho geométrico. 
 

O artista não necessariamente é um bom professor. Existe um estudo 
que defende ter ao lado de um artista um arte-educador trabalhando junto. Um 
profissional que conheça as fases de desenvolvimento da criança. Um arte-
educador tem o preparo, conhece as fases de desenvolvimento e construção 
plástica da criança. É necessário que entenda as fases de recepção da obra de 
arte; entenda como articula o desenvolvimento social e cognitivo da criança. 
Ana Mae defendeu a presença dos dois profissionais ao lado das crianças. Os 
melhores projetos de arte-educação do mundo atuam dessa forma. Teve um 
projeto fantástico na Bahia, chamado Quietude da Terra. Uma curadora 
canadense veio ao Brasil e convidou vários artistas internacionais importantes. 
Eles trabalham juntos com arte-educadores juntamente com crianças de rua de 
Salvador e atingiram um resultado excelente. 
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           Entender e estimular o ensino da arte nesta perspectiva tornará a escola 
um espaço vivo, produtor de um conhecimento novo, revelador, que aponta 
para a transformação. Pensemos numa educação estética a partir das 
reflexões de João Francisco Duarte Jr.  
 
           "A educação é, por certo, uma atividade profundamente estética e criadora 

em si própria. Ela tem o sentido do jogo, do brinquedo, em que nos envolvemos 

prazerosamente em busca de uma harmonia. Na educação joga-se com a 

construção do sentido - do sentido que deve fundamentar nossa compreensão do 

mundo e da vida que nele vivemos. No espaço educacional comprometemo-nos 

com a nossa "visão de mundo", com nossa palavra. Estamos ali em pessoa - uma 

pessoa que tem os seus pontos de vista, suas opiniões, desejos e paixões. Não 

somos apenas veículos para a transmissão de idéias de terceiros: repetidores de 

opiniões alheias, neutros e objetivos. A relação educacional é sobretudo, uma 

relação de pessoa a pessoa, humana e envolvente." (1991: 74)  
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2 - Percurso: As Disciplinas: 

 

2.1 - O que aprendi nas disciplinas do Curso de Arte e Educação  

Menciono aqui que em todas as disciplinas não tive um 

acompanhamento cem por cento, estava trabalhando no interior em Senador 

Pompeu e não conseguia assistir todas as aulas. Mas me dediquei com 

presteza quando presente as atividades de sala de aula. Em algumas 

disciplinas tive melhor aproveitamento nos debates realizados em sala. 

 

2.2 - Fundamentos Estéticos da Arte – Educação  

 

2.2.1. Arte- educação na infância 0 aos 12 anos: Educação Infantil. 

A minha identificação com arte educação vem desde criança, na 

educação infantil, na década de 70, eu tinha seis anos de idade, período em 

que a criança ingressava aos estudos. Na infância aprendi apreciar a arte. No 

jardim da infância a arte educação era aplicada através de brincadeiras, jogos, 

músicas, cotação de histórias, conhecimento das cores, dos números, sinais de 

trânsito, e etc. Lembro que no jardim de infância, nossas aulas havia 

brincadeiras, músicas, ouvíamos histórias. Essa fase da infância recebemos 

orientação dos comportamentos e de convivência com a sociedade. Para mim, 

ter participado do jardim de infância foi uma preparação para entrar numa 

sociedade. 

Do jardim até a quarta-série como chamava antigamente, a arte 

educação era aplicado através de datas comemorativas, eram chamadas aulas 

de educação artística, lembro-me, era minha aula predileta, ficava torcendo 

para chegar esse dia onde tínhamos aula de desenho, pintura, música, teatro e 

dança.  

A professora pedia para levarmos para sala de aula: figuras, tesoura e 

cola e pedia para confeccionarmos um personagem dentro do tema 

comemorativo, baseado na aula apresentada. Dividíamos em equipes e cada 

uma apresentada o resultado do seu trabalho com histórias, música e teatro. 

Lembro que nessa época confeccionei um boi pequeno de papelão e pintei, a 

professora gostou muito e fiquei muito feliz com a nota que recebi. 
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O lúdico era permanente em nossas vidas, pois quando não estava 

brincando na escola, brincávamos em casa de casinha com pedaços de 

madeiras, caixa de fósforos, caixas de papelão, construía casinhas no pé de 

arvores. Confeccionava bonecas de pano, como não sabia costurar, minha 

mãe costurava as roupinhas das minhas bonecas. Na época meus pais não 

podiam comprar brinquedos, então eu tinha o prazer de construir meus 

brinquedos com as amigas.  

Uma lembrança que tenho desta infância é que na maior parte de 

nossas brincadeiras era de contar história inventada pela criatividade, além de 

outras brincadeiras: cantora, professora, ser artista. Desde pequena já 

observarmos nossos pais sendo fãs de alguns artistas ou músicas e como fã 

de nossos pais também passava admirá-los o mesmo artista também, exemplo 

de cantar as músicas de Roberto Carlos e cantar as músicas dele. 

Posso dizer que gozei de todas as fases da minha infância, praticava a 

minha própria criatividade. Na época, as condições de vida eram bem difíceis, 

então era prazeroso construir meus brinquedos.  Eu gostava muito de espalhar 

e organizar os brinquedos, também gostava de organizar desfiles de bonecos, 

brincar de personagens de circo, sempre brinquei de ser professora, 

costumava liderar as brincadeiras com as amigas, organizava os aniversários, 

as festas de carnaval, as quadrilhas juninas, entre outras. 
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2.2.2. Arte - educação na adolescência de 12 aos 18 anos – Educação 

Básica 

Na fase da educação básica, os estudos começam a se tornar mais 

complexos, deixamos as brincadeiras e passamos as descobertas do que 

vamos ser quando tornarmos adulto.  

A arte-educação continuava sendo chamada de educação artística. Só 

que as aulas se restringiam para uma por semana. Já brincávamos menos, 

pois tínhamos que dedicarmos a outras disciplinas para passarmos com nota 

máxima no final do ano. Eu tinha uma identificação muito grande com as aulas 

de arte, era a melhor nota no boletim. Nesse período comecei estudar pelo 

sistema educacional de tele-ensino, as aulas eram exibidas pelo TV - Canal 5, 

e a professora em sala, explanava as disciplina e passava as tarefas. Para a 

minha felicidade as aulas de arte, eram exibidas com teatro, grupos musicais. 

Lembro que neste período conheci o grupo musical Quinteto Agreste e me 

encantava com as músicas, decorava rápido as letras das músicas. As aulas 

de arte eram enriquecedoras, pois havia uma carência de livros de pesquisa 

sobre a nossa cultura. Após assistirmos as aulas pela TV, praticávamos em 

sala de aula, peças artesanais, sarau de poesias, música, dramatizações e 

dança. Eu participava das aulas com uma dedicação especial que não percebia 

o tempo passar e lá estava eu totalmente envolvida nas organizações das 

feiras de ciência, esporte e cultura realizadas todos os anos na escola.  

Aos quinze anos de idade entrei para um grupo de teatro amador e a 

partir daí começava a ver a arte não só como uma brincadeira, mas que 

poderia se transformar numa atividade profissional. Não era universitária, mas 

já andava nos movimentos estudantis organizando festivais de música, peças 

teatrais, sarau de poesias. O envolvimento com a cultura fez com que me 

dedicasse a trabalhar com arte. 
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2.2.3. Arte-educação na Juventude 18 aos 30 anos (Graduação) 

Nesta fase quando saímos da adolescência para a juventude 

atravessamos momentos conturbados. Começam as preocupações pelas 

escolhas profissionais, as indecisões, a preocupação da família que tem o olhar 

mais voltado para o bem estar social do que pela satisfação no campo de 

trabalho. E acaba que escolhemos nos graduar numa faculdade indicada para 

satisfazer na maioria das vezes os pais.  

Minha família queria que eu me formasse em professora, no meu 

segundo grau fiz o curso pedagógico, até o quarto ano, onde teria que fazer 

mais uma disciplina para poder lecionar até o quinto ano do primeiro grau, ou 

se preparar para ensinar o jardim. Voltamos ai às brincadeiras. Interessante, 

que no curso pedagógico as disciplinas de arte educação eram bem voltadas 

para integração dos alunos com as disciplinas, pois voltamos a conviver toda a 

nossa infância com o primeiro grau. 

Ao terminar o segundo grau comecei a trabalhar. Não era educadora, 

para sobreviver comecei a fazer vários bicos, pois já não podia sobreviver 

somente à custa dos pais. Passei por momentos indecisos profissionais. Queria 

trabalhar com arte e o período não era oportuno. Sobreviver de arte era 

privilegio de poucos. Mas não desistia e procurava me inteirar das produções 

artísticas que aconteciam na cidade. Como freqüentava teatro e participava de 

grupos de teatro na cidade, fiz amizades com alguns produtores e passei a 

trabalhar com eventos, nesta fase alcançava aqui um dos meus objetivos. 

Eu não pensava em freqüentar nenhuma universidade. Comecei a 

trabalhar organizando eventos e queria me aprofundar ainda mais. Foi quando 

coloquei na minha cabeça que só entraria na faculdade para fazer um curso de 

eventos, pois acreditava que em breve estaria realizando mais um dos seus 

objetivos. Comecei a fazer vários cursos na área de produção artística, 

envolvendo teatro, cinema, marketing cultural, entre outros. Dessa vez quem 

me cobrava uma faculdade era a sociedade, não tínhamos respaldo somente 

com o segundo grau, em se tratando de valorização de salários. 

Demorei uns dez anos para entrar na faculdade. Primeiro; porque já 

trabalhava e não tinha estrutura física para as duas coisas. Segundo, teria que 

fazer uma faculdade particular, pois sabia das dificuldades de estudo para 

ingressar numa universidade pública.Trabalhava dois expedientes e o cansaço 

não me permitia dedicar aos estudos. Esperei mais um pouco e entrei na 

faculdade de eventos. 
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Chegava a Fortaleza o curso técnico de Gestão em Organização e 

Promoção em Eventos, pela Faculdade Integrada do Ceará - FIC. Neste 

período a arte educação já tinha grande significado na minha vida. Foi à 

certeza de escolher algo dentro da área que já executava. A Faculdade era 

particular e graças ao meu desempenho trabalhando na área pude bancar 

minha faculdade. A família, os amigos não me davam créditos, diziam que a 

arte não era profissão e que eu deveria fazer outros cursos. Fui determinada e 

persistente, acreditava que um dia a carreira de produtora de eventos seria 

valorizada, como hoje é.  
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2.2.4 - Arte-educação na fase adulta 30 anos (Pós-graduação). 

 Apostando e acreditando que trabalhar com arte seria a função que 
exerceria para toda a minha vida, hoje sou autônoma e permaneço na 
profissão de gestora de eventos, há 22 anos. Com experiência adquirida em 
diversas empresas e órgãos públicos, sempre produzindo eventos na área 
cultural: música, teatro, literatura, arte visual e audiovisual de porte municipal, 
estadual e nacional.  
 
 Passei dez anos prestando serviço ao estado do ceará nas instituições: 
Theatro José de Alencar, TV- Ceará, Museu da Imagem e do Som e Secretaria 
da Cultura do Estado do Ceará, onde coordenei por três anos os editais de 
cultura. Na Organização de Eventos Técnico Científico e Cultural; era 
responsável pela Coordenação, execução, produção, acompanhamento, 
contratação da equipe técnica e artística, avaliação geral, prestação de contas 
e relatório final dos eventos realizados. 
Na Coordenação Técnica de Editais: Coordenava a elaboração, planejamento, 
execução, publicação, divulgação, seleção, acompanhamento, diagnóstico, 
mapeamento dos resultados, avaliação e relatório final dos editais da 
Secretaria de Cultura. 
 

Ainda na Secretaria de Cultura, tive a oportunidade de conhecer e 

trabalhar nos eventos populares e culturais do estado.  Aqui eu recordava as 

minhas atividades de atriz e dançarina de boi, onde participei de grupos 

folclóricos, como membro do grupo folclórico Boi Pedro Boca Rica. Eu tinha 18 

anos quando já freqüentava grupos de teatro e folclóricos. 

Como coordenadora dos editais tinha por obrigação, conhecer os 

festivais populares: Nos festivas participava como membro da comissão 

julgadora e fiscalizava os projetos aprovados pelo governo. Entre eles estavam: 

Festas Carnavalescas: machinhas, blocos carnavalescos, escolas de samba, 

entre outros. Festas da Semana Santa: paixão de cristo - páscoa, festa de 

Judas. Festas Juninas: festival de quadrilhas juninas, escolha da rainha do 

milho, entre outras. E Festas Natalinas onde acontece as lapinhas, os reisados 

e os corais natalinos. Todos esses eventos são de grande importância para um 

gestor cultural. Viajei por uma parte dos municípios cearenses pesquisando a 

cultura popular do nosso estado. 

  Em 2009 passei a coordenar cursos de arte em Instituições que hoje são 

Pontos de Cultura do Governo. São instituições que escrevem projetos 

culturais e são aprovados pelo governo para oferecer cursos de arte, gratuito a 

comunidade. Trabalhei na Fundação Cultural Santa Terezinha em Senador 

Pompeu, nos quais coordenava os cursos de teatro, dança e capoeira. E ainda 

em 2009 fui coordenadora dos cursos de música e artesanato do Ponto de 

Cultura da Associação Cultural do José Walter em Fortaleza. 
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Trabalhando como autônoma também escrevo projetos culturais para 

empresas e instituições sem fins lucrativos - ONGS. 

Foi trabalhando nestes eventos que veio a necessidade de me 

especializar em arte e cultura popular. Eu queria não só coordenar os eventos, 

a minha necessidade também era de estar levando esse conhecimento para as 

escolas e instituições e foi a partir daí que escolhi fazer minha primeira 

especialização. 

Um dos meus objetivos é levar ao conhecimento dos jovens de hoje o 

resgate da cultura popular, os costumes, os festejos, a valorização pela arte 

popular. Não podemos deixar que as nossas culturas se transforme somente 

no mundo das tecnologias avançada. Como educadora, quero compartilhar um 

pouco da vivência das brincadeiras lúdicas, e das tradições das festas 

populares, conteúdo estudado nos primeiros momentos da vida da criança. 
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2.3. Das Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica 

Nessa disciplina recordei o meu segundo grau onde fiz o curso 

pedagógico, apesar de não vir da pedagogia na graduação, tive um pouco de 

dificuldade com essa disciplina, porque estudar as tendências pedagógicas dos 

pensadores da educação é matéria para se trabalhar em um ano, então ficava 

difícil estudar em dois sábados todas as tendências pedagógicas. Mesmo 

assim prestava atenção nas apresentações dos trabalhos em sala de aula, que 

na minha turma a maioria das alunas trabalhava como professoras da 

educação infantil. Então era prazeroso acompanhar a troca de experiência 

sobre a temática. 

As tendências pedagógicas partiram de movimentos sociais e filosóficos, 

que unia a prática didático-pedagógica com os desejos e aspirações da 

sociedade, favorecendo o conhecimento sem querer ter uma verdade única e 

absoluta. Em meus trabalhos sobre o comportamento do ser humano enquanto 

educador relatei que em qualquer papel profissional que exercermos, 

estaremos sempre executando o papel de educador. Um bom educador é 

aquele que sabe escutar, que se coloca sempre no lugar do aluno, sabe 

questionar e trocar idéias. 

O papel do educador é de essencial relevância desde o início da 

educação de uma criança até o período da Faculdade. Hoje, observamos que a 

metodologia de ensino mais propícia para o aluno é aplicada na Tendência 

Libertadora. Um professor que ainda utiliza os métodos tradicionais de que só 

ele sabe de tudo, que não se recicla, não acompanha a atual situação da 

educação no país, não consegue ter uma evolução na sua profissão e quase 

sempre se torna um profissional frustrado e infeliz porque não desempenha 

uma atividade com prazer. 

Apesar do avanço no ensino atual, questionei a situação da metodologia 

aplicada por alguns docentes de escolas e faculdades, tanto pública como 

particular, que ainda utilizam o método ditador, continuam em salas de aula, 

com o mesmo sistema de tarefas rotineiras, sem a participação do aluno. Ao se 

deparar com alguma escola nesta situação devemos denunciar ao sistema 

educacional de ensino para que esta escola passe por uma reciclagem atual de 

conhecimentos de quem faz a escola é o aluno, mas que é importante que a 

direção colabore com a educação desse aluno. Percebemos a direção de uma 

escola quando encontramos uma escola com estrutura conservada desde a 

pintura até o comportamento dos alunos.   
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Nesta disciplina também li um pouco de Paulo Freire e aprendi como ele 

contribuiu para a educação e que entre os pensadores concordo com as teorias 

que ele cita, quando diz que alguns dos saberes do educando exige respeito 

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educando.  

Falando desse conteúdo, me fez lembrar a produção de três meses de 

uma campanha educativa da Cagece educando e orientando a população de 

forma lúdica sobre a importância do abastecimento de água e do esgotamento 

sanitário, que gerava um concurso de redação. O projeto contemplava um 

aluno de escola pública estadual, municipal e particular com um computador e 

as escolas em que os alunos estudavam de escolas públicas era contemplada 

com um laboratório de informática.  

Ao apresentar o projeto nas escolas percebíamos como andava o 

sistema de educação. Algumas escolas havia um desempenho maior da parte 

da direção para que os alunos ganhassem o concurso. Em outras escolas 

recebia o projeto mas não mobilizava aos alunos a participar, apenas para dar 

satisfação aos relatórios escolares devido à importância que a campanha tinha. 

As escolas públicas contempladas havia participação de um trabalho em 

conjunto direção, professores e alunos. Ainda existe uma grande parte que leva 

um sistema de ensino retardatário, mas é para a mudança desse sistema que 

existe a eleição para diretores. 
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2.4. Didática do Ensino Superior  

A busca de propostas contemporâneas para tratar das questões do 

ensino-aprendizagem, nas instituições de ensino formal, vem sendo uma das 

principais preocupações dos arte-educadores brasileiros nas duas últimas 

décadas. Como afirma BARBOSA (1989, p. 14):  

 

[...] um dos instrumentos de conscientização dos educadores poderá se constituir na 

análise do sistema educacional, que numa sociedade dependente, de acordo com 

Berger, "necessariamente tem que ser histórica", porque a análise histórica atravessa 

o processo de transformação, modernização e inovação do sistema educacional. 

 

Ao analisar as tendências pedagógicas que influenciaram e continuam 

influenciando o ensino-aprendizagem da arte, teremos condições de escolher 

qual a prática educativa mais adequada como caminho a seguir neste novo 

milênio.  

 

           Para compreendermos e assumirmos melhor as nossas 

responsabilidades como professores de Arte, é importante saber como a arte 

vem sendo ensinada, suas relações com a educação escolar e com o processo 

histórico-social. A partir dessas noções poderemos nos reconhecer na 

construção histórica, esclarecendo como estamos atuando e como queremos 

construir essa nossa história. (FUSARI e FERRAZ, 1992, p. 20-12). 
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2.5. Metodologias da Pesquisa em Educação 

Nesta disciplina, recebemos orientação como podemos utilizar as 

pesquisas em educação. Esse seria nosso primeiro passo também para 

começar a fonte de pesquisa de nosso portfólio. Se tivesse seguido as 

orientações da professora Tânia, não teria tido dificuldades em escrever este 

portfólio.  

Tivemos aula de como poderíamos recolher material de pesquisa para 

nosso portfólio. Uma das primeiras coisas seria recolher os trabalhos de todas 

as disciplinas e escrever qual o significado para a minha formação de cada e 

qual o vínculo com a arte e educação. É o que venho tentando mostrar neste 

portfólio. 

Aprendi que a definição de pesquisa na avaliação de todos os papeis, é 

a busca do conhecimento, através da pesquisa buscamos os conhecimentos 

que são comprovados com a ciência. A pesquisa gira em torno da palavra-

chave busca. A busca do conhecimento, informações de dados para comprovar 

algo, agregando mais informações sem esquecer de sempre testar a 

veracidade das informações. 

Conhecimento da pesquisa é ter direcionamento ao falar, criticar, saber 

determinado assunto, proporcionando desenvolvimentos. A Ciência é a 

comprovação da pesquisa, estudos, conhecimento popular, experiências, entre 

outras, buscando fundamentar com dados exatos suas descobertas. 

O que é conhecimento: é o estudo que fazemos sobre um determinado 

conteúdo, a pesquisa, os elementos do conhecimento que vem a ser um sujeito 

que conhece um objeto que é conhecido, um ato de conhecer e um resultado. 

O sujeito se apropria de forma direta e indireta: direta: direto entre sujeito de 

conhecimento no mundo exterior. Indireta: pela compreensão inteligível que 

adquirimos através de um entendimento já produzido por outro. 

Os instrumentos de coletas das pesquisas estão nas entrevistas, nos 

questionários, nas perguntas soltas, nas observações. Sendo que toda a 

pesquisa deverá ter um direcionamento para se tornar um estudo de 

conhecimento. Na arte educação a pesquisa é um dos fatores fundamentais 

para repassar aos alunos os conhecimentos das origens e descobertas seja em 

quaisquer tema. 
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2.6. Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais 

Nesta disciplina um texto que me chamou atenção foi o que fala do 

casamento da arte com a educação. Em qualquer atividade que envolve a arte 

tem um resultado de maior flexibilidade, as pessoas se reúnem para discutir as 

atividades que irão resolver, participam com mais integridade e a satisfação em 

ver acontecer se torna prazeroso. A arte pode estar em todas as disciplinas, 

quando o professor explana sua disciplina com arte, recebe melhores resultado 

da aprendizagem do aluno. Trabalhar com arte faz clarear a mente para criar, 

pesquisar, analisar e levar ao conhecimento da educação suas conquistas e 

aprendizagem. 

Arte na Escola - cimento dos quatros pilares na educação básica. Cita 

que qualquer atividade exercida nas escolas, seja ela em qualquer disciplina 

deve contribuir para que as crianças e jovens aprendam a conhecer, a fazer, a 

conviver e a ser. Aprender a conhecer: o aluno busca a pesquisa, o diálogo, os 

debates em equipe, aprender a ter acesso aos conhecimentos produzidos pela 

comunidade. 

Aprender a fazer: o aluno passa dos conhecimentos da pesquisa para a 

prática, transforma as idéias em ações. Muito utilizado nos trabalhos de artes 

visuais, no teatro, nas feiras culturais, entre outras. Aprender a Ser: ter sua 

auto-estima, autonomia, sabe diferenciar as diferenças, identificando seus 

talentos e limitações. Nesse pilar a arte contribui muito para a identificação 

profissional do aluno. 

Aprender a conviver: aqui o aluno aprende a se comunicar melhor, ouvir, 

trocar idéias, aprende a respeitar o outro, a compartilhar, aprende a se colocar 

no lugar do outro compreendendo seus motivos. O aluno que aprende a passar 

pela escala dos quatro pilares passa a ter uma independência social nas suas 

escolhas, seja ela na escola, em casa com a família, com os amigos e na sua 

vida profissional. 

No texto Pluralidade Cultural fala do respeito aos diferentes grupos e 

culturas, que a sociedade brasileira não é formada só de etnias, como também 

de imigrantes de diferentes países. Que as regiões brasileiras têm 

características culturais bastante diversificadas, muitas vezes marcadas pela 

discriminação, como é o caso do racismo que gera conexão entre as 

características raciais e culturais. 

Na educação atual, já deparamos bem menos com a discriminação e o 

racismo, até porque existe lei, mais informações. Existem já encontros afro-

brasileiros onde se discuti os direitos dos negros perante a sociedade. A arte 

está envolvida com a cultura dos negros hoje bem mais respeitada do que os 

velhos tempos. 
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2.6.1. Sobre a educação e os valores 

Concordo quando o texto diz que a educação em valores requer uma 

metodologia complexa que leva em conta desde os estímulos valorativos que 

se oferecem ao estudante até a reflexão sobre o ser humano e o seu destino. 

A educação e os valores também estão envolvidos na cultura e seus 

costumes, os valores se destacam de acordo com as suas moradias, alguns 

mais avançados outros mais retrógados, mais a educação em si já tem grandes 

valores. 

 

2.6.2. Conceituação de Cultura. 

 

No livro Cultura Brasileira de Aldo Vannucchi diz que cultura é tudo 

aquilo que não é natureza. Tudo o que é produzido pelo ser humano é cultura. 

Concordo quando no livro diz que Conceito Etnológico de Cultura é o 

modo de viver típico, o estilo de vida comum, o ser, o fazer e o agir de 

determinado grupo humano.  

Quando viajo trabalhando com eventos culturais, me deparo com essa 

diversidade de cultura, é a forma de falar, os costumes, a comida típica, as 

tradições culturais, as religiões, acompanho essas manifestações culturais 

quando viajo pelos os municípios do estado do Ceará e afora. Aprender e 

respeitar as diversidades culturais são dever da educação e estamos aqui 

também falando de valores. 
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2.7. Teorias Cognitivas da Aprendizagem 

Nesta disciplina tomei conhecimento dos fundamentos psicológicos 

concernentes ao processo de constituição do conhecimento através dos 

enfoques teóricos de Jean Piaget e Lev S. Vygotsky. 

Confesso que mais uma vez tive dificuldade para fazer um comparativo 

dos teóricos. Acredito que esse tema é bem explorado na pedagogia e tive que 

correr para acompanhar a explanação dos colegas em sala de aula. 

Conhecer a evolutiva da criança nas áreas cognitivas e emocional/social. 

Esse assunto foi bem comentado em sala através de experiências de algumas 

professoras que ao conviver com os alunos observam o comportamento da 

criança no aspecto social e emocional. 

Fizemos um seminário em sala sobre a Formação Social da Mente onde 

foi abordados os temas: A vida social da criança começa com o uso e distinção 

de sinais e palavras e com a utilização de alguns instrumentos, pois só 

contribuem sim para o processo de desenvolvimento social da criança. 

Podemos observar quando ela passa a corresponder os sinais. Os sinais 

utilizados no ventre são os carinhos e o diálogo que a criança recebe dos pais. 

A fala e os principais objetos começam a partir dos primeiros meses de vida. 

Na identificação dos sinais, a fala e os objetos representam a comunicação que 

a criança terá com a vida social. A relação da linguagem com o uso dos 

instrumentos facilita a identificação do objeto quando a criança ainda não sabe 

falar. 

 

2.7.1. Falar dos Fundamentos da Teoria de Jean Piaget e Vygotsky: 

Entendi que na concepção de Vygotsky a aquisição da linguagem do 

meio social resulta em raciocínio e pensamentos qualitativamente enriquecidos 

ou desenvolvimento intelectual. Já Piaget considerava a linguagem falada 

como uma manifestação da função simbólica refletia o desenvolvimento 

intelectual, mas não o produzia, dizia que a forma de atingir um nível intelectual 

mais avançado era através da ação. Dizia que o papel do professor era de 

encorajar, estimular e apoiar a exploração e a invenção do aluno. Apesar das 

diferentes comparações sobre comportamento social de Piaget e Vygotsky, os 

dois consideravam o conhecimento como uma construção auto-regulada e 

vêem as interações sociais como tendo um papel importante. 
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2.8. Música e Arte - Educação 

A disciplina de música foi uma aula muito esperada neste curso, tinha 

uma dúvida muito grande, de como um professor de arte educação que não 

estudou música podia dar aulas de música na sua turma? 

Passei a entender que o educador que não tem conhecimentos na 

música, deve pesquisar sobre a música, saber de onde ela veio, aprender tocar 

um instrumento e estudar as notas musicais, deve planejar suas aulas baseada 

no conteúdo estabelecido pela escola.  

A importância da musicalização na educação infantil e no ensino 

fundamental tem por objetivo apresentar a música e a musicalização como 

elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência e a integração 

do ser. Que a música pode contribuir com o desenvolvimento cognitivo, 

lingüístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança. 

Como gestora e coordenadora de arte de instituições sem fins lucrativos, 

os cursos de música oferecidos a comunidade tem sido de grande relevância 

no sócio afetivo, onde os cursos de arte têm tirado jovens da rua 

proporcionando conhecimento em outros cursos de artes e onde descobrimos 

grandes talentos. 

 

2.8.1.Apresento a seguir o questionário apresentado em sala de aula onde 

responde de uma forma resumida o que aprendi nesta disciplina e o que ela 

aborda de maneira pedagógica para ser aplicada em sala de aula. 
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ATIVIDADE INDIVIDUAL SOBRE O TEXTO: “FUNÇÕES E SIGNIFICADOS 

DAS PRÁTICAS MUSICAIS NA ESCOLA” 

1. No texto “funções e significado das práticas musicais na escola”, de que 
forma a autora aborda a música como prática social? 
 
De forma contextualizada, considerando os valores e significados atribuídos 
por aqueles que participam da prática musical. Música como linguagem 
universal podendo ser ela erudita, popular ou folclórica ambas expressam 
valores acadêmicos, técnicas e humanas, fazendo parte da cultura e pratica 
social. Os níveis de dificuldade, as obras, o dom envolvem as pessoas sejam 
performance individuais ou coletivas sempre encantam a sociedade. 
  
2. Como se dá a construção social dos significados musicais? 
 
Através das relações entre música, manifestação cultural construída 
socialmente, a trama de significados que ela evoca deverá necessariamente, 
considerar as relações entre a música, a cultura e o individuo. Conexões entre 
a musica de certos grupos seu estilo de vida e sua posição social.  
 
3. Quais os aspectos que distinguem-se no significado musical? 
 
Aqueles relacionados diretamente a música como padrões rítmicos, 
instrumentos utilizados ou estilo, os significados inerentes e aqueles 
relacionado aos contextos sociais que afetam a compreensão musical, 
incluindo uma serie de fatores simbólicos, significados delineados.    
 
4. Dentro dos significados sociais como a música demarca “territórios 
culturais”. 
 
Identificando grupos e formas de vida  
Ex.: por idade (música de criança, música de velho), ou seja, cria-se rótulos 
para cada grupo: música de gay, música de amor, música para dor de cotovelo.    
 
5. Para a autora, como o professor deve proceder ao abordar os significados 
sociais da música em sala de aula ao interagir com seus alunos? 
 
O professor pode pensa em aproximá-los de suas características intrínsecas, 
com as relações formais ou harmônicas, desconsiderando as associações 
simbólicas que estão ligadas a ela o seu significado social.  
 
6. De que modo o professor pode desenvolver as prática musicais na escola? 
 
Com a inclusão das músicas difundidas pela mídia nas suas aulas. A cultura 
midiática pode ser tomada como local de aprendizagem e contestação, 
devendo ser incorporada as escolar como objetos sérios de conhecimento 
social e de analise critica. 
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7. Qual a função da música no ambiente escolar? 
 
A música é utilizada como forma de controle no ritual escolar, discutindo como 
ela preenche os tempos e espaços do cotidiano escolar, como serve ara 
integrar ou discriminar grupos, como serve a rotina da escola, sendo utilizada 
para impor normas de uma forma menos constrangedora; como a música serve 
a situações de oposição ou resistência.   
 
8. Dentro das perspectivas para a Educação Musical de nível escolar 
fundamental, qual a proposta educativa sugerida pela autora? 
 
Proposta de educação musical como cultura, em que a música não seja tratada 
como artefato, como objeto descontextualizado, e sim, como construção sócio-
cultural. A música seja tratada como um diálogo do qual os professores e 
alunos possam participar. 
 
 
9.  Em sua opinião, a autora apresenta uma proposta de Educação Musical 
adequada à realidade geral das escolas brasileiras? Justifique: 
 
Concordo em parte, pois hoje em dia o sistema educacional em nosso país é 
falho necessita de reparos imediatos. 
 
10. Aponte os aspectos positivos e os negativos que você detectou na proposta 
de Educação Musical sugerida no texto estudado. Em seguida exponha e 
discuta com turma suas idéias.     
 
Aspecto positivo foi o escolhido: as diferentes concepções dos mestres no 
ensino de aprendizagem, ou seja, o reconhecimento da pluralidade; 
A sugestão do diálogo, respeitando a participação individual na conversação e 
evitando quaisquer formas de estereótipos. 
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2.8.2.  “A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO” 

TÓPICOS APONTAMENTOS 

01 Capacidade a serem desenvolvidas 

através da Educação Musical. 

 - A capacidade de se deslumbrar com o 
aprender; 
 - A capacidade de conhecer a si mesmo; 
 - A capacidade de conhecer o outro;  

02 Importância e necessidades da 

inclusão da música no âmbito da 

Educação  

A música pode ser um recurso que o educador 
dispõe para desenvolver alguns aspectos da 
formação da personalidade da criança e também 
auxiliar os novos aprendizados 
 - Ampliar a percepção; 
 - Ampliar a concentração; 
 - Ampliar imaginação; 
 - Ampliar as possibilidades de expressão de 
nossos alunos;  

03 Habilidades e faculdades 

desenvolvidas através da Educação 

Musical 

Desenvolver a criatividade do senso crítico, da 
Percepção, Comunicação, Concentração; 
Discernimento Analise e síntese. 
  

04 Objetivo central da Educação Musical 

no contexto escolar 

Ampliando a percepção de si e do mundo, 
ampliando as possibilidades de expressão e de 
comunicação do homem.   

05 Função da Educação Musical no 

contexto Escolar 

Trata-se de um tipo de Educação Musical que 
aceita, como função de Educação Musical nas 
escolas, a tarefa de transformar critérios e idéias 
artísticas em uma nova realidade resultante de 
mudanças sociais.  

06 Foco para o qual devem estar voltadas 

as atividades propostas em um projeto 

de Educação Musical atualizado 

Proporcionar aos alunos, considerando as 
características de cada faixa, a reflexão sobre 
outras músicas diferentes da sua, ampliando 
seus horizontes e despertando o respeito e a 
atenção em relação às outras culturas. O foco 
não se encontra no gostar ou não, mas sim na 
compreensão da riqueza da diversidade cultural e 
do quanto podemos ampliar nosso repertório 
através dela. 
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2.9. Artes Plásticas e Educação 
 

Nesta disciplina foi uma surpresa encontrar o professor Barrinha, um 

talento de artista plástico e amigo do movimento cultural. 

Achei interessante a explanação dele sobre a percepção do ser humano, 

como poderíamos explorar em sala de aula a percepção do aluno, citando 

exemplos simples de que uma vírgula numa frase pode ter várias 

interpretações no significado dela, e que cabe a cada pessoa possa interpretar 

do seu jeito. Cito aqui a interpretação que podemos dar quando observamos 

uma pintura abstrata. Em sala aprendemos a confeccionar uma flor de papel de 

guardanapos, telescópio e pintura em camisas, levar a técnica da criação das 

artes plástica ao conhecimento de nossos alunos.  

2.9.1. A ARTE NO CONTEXTO PEDAGÓGICO 
 

A Arte é uma manifestação humana ancestral, um modo singular de 
conhecimento, interpretação e intervenção da realidade, que não se deixa 
substituir por nenhum outro. É a liberdade de expressão, de memória e 
desenvolvimento da cultura. 
 

O ensino de Arte centraliza no aluno e em seus interesses, três 
princípios: apreciar, contextualizar e produzir. A aula de Arte é um espaço que 
proporciona ao aluno estímulo e oportunidades para manifestar a criatividade e 
expressar-se. 
 

A criança na educação infantil se encontra em fase de pensamento 
concreto e faz largo uso de seus sentidos para enriquecer suas experiências. 
Nesta fase, as atividades artísticas fornecerão ricas oportunidades para o seu 
desenvolvimento, uma vez que, põem ao seu alcance os mais diversos tipos de 
material para manipulação.  

 
Fiz uma visita a II Mostra SESC de Arte Naïf, onde pude registrar uma 

exposição de arte que reuniu 120 expressões livres de 20 artistas cearenses 
que estão expondo durante todo o mês de setembro no Sesc Senac Iracema e 
nas unidades do Sesc em Crato, Juazeiro do Norte, Sobral e Iguatu. Uma 
exposição de arte Naif vinculada ao contexto pedagógico. A criança ao 
desenhar ou pintar algo, não tem uma preparação técnica. Na sua imaginação 
ela assimila ao objeto que quer, assim também é a comparação que ela faz dos 
quadros quando visita uma exposição. 
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Arte Naif, esse gênero artístico, apesar de ter um nome complicado, 
corresponde a um tipo de arte de fácil feitio e compreensão também. A arte 
primitiva moderna ou o termo mais comum, arte Naïf, tem nome oriundo do 
francês. Inicialmente era uma expressão que designava o trabalho de Henri 
Rousseau, o maior artista da corrente. Hoje tem um significado maior e 
corresponde a obra produzida sem preparação acadêmica. 
 

A palavra Naïf é traduzida literalmente como ingênua. Em geral, as 
pessoas costumam associar essa arte a pinturas rupestres e artistas sem 
estudo. Bom lembrar arte crua não é necessariamente mal feita ou sem 
conteúdo. Algumas características são comuns a esses trabalhos. Naïf é um 
gênero inteiramente intuitivo, desajeitado, feito com dificuldade, possui traços 
simples, cores primárias e poucas nuancem. Há ainda, uma tradução mais 
lírica: os ingênuos pintam com a alma e os acadêmicos pintam com o cérebro. 
 

Assim também é a inspiração de descobertas e invenção da criança. 
Nesta exposição encontrei pintura em para brisa de carro, desenhos de 
xilogravuras em quadros grandes. Vários estilos de pinturas e esculturas, onde 
o professor ao acompanhar ao aluno além de explicar em sua aula de arte, 
poderá orientar aulas de outras disciplinas, como por exemplo: a história, a 
geografia, a matemática, a ciência, entre outras. Brincar com a instabilidade 
das formas e tomar uma decisão, mesmo que provisória, nos dá alegria porque 
nos sentimos autores, criadores de algo, criadores do mundo, expressando 
emoções, sentimentos e idéias pessoais por meio de diferentes linguagens da 
Arte. Quando as habilidades infantis são estimuladas, ajudam no processo de 
aprendizagem, pois desenvolvem a percepção e a imaginação - recursos 
indispensáveis para a compreensão de outras áreas do conhecimento humano.  
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 2.10. Artes Cênicas e Educação 
 

A professora Tutti fez uma explanação sobre a importância de ensinar 
teatro na arte educação, o desenvolvimento das descobertas do aluno no 
campo de interpretar. Falou dos jogos dramáticos e do jogo teatral. Das 
abordagens pedagógicas do teatro na educação; meio eficaz para dar conta de 
conteúdos disciplinares ou para desenvolvimento da criatividade; redutora da 
potencialidade educativa do teatro na escolarização, entre outras. 
 

Estudamos que para se montar um espetáculo de teatro será necessário 
ter um texto que desempenhe um foco de início, meio e fim, um diretor, 
figurinos, atores, cenário, público para assistir, técnica para conquista do 
público se for uma comédia, por exemplo, objeto cênico que se chama 
adereço. Os espetáculos podem ser improvisos, espontâneo e planejado.  
 

Na sala fizemos apresentação em equipe cada grupo montou uma cena. 
No momento da apresentação a professora parava o aluno e explicava como 
ele deveria melhorar. Paro aqui para fazer um comentário que a professora 
exigiu demais dos alunos que não são atores, na maioria professores que 
estavam ali para ter uma noção de como ensinar teatro nas escolas. Ela se 
comportou como uma diretora de teatro, algumas vezes foi até abusiva com a 
turma. Pedimos um pouco de atenção para professores para que isso não 
aconteça, pois o objetivo dessa disciplina não era ensinar os alunos ser atores. 
 

Como parte do trabalho da disciplina de artes cênica, apresento um 
registro de apreciação do espetáculo “Da Ponta da Língua à Ponta do Pé”, 
texto e direção de Cristina Castro e João Sanches, apresentado no Centro 
Cultural Dragão do Mar 
  

O espetáculo fez parte da programação do Festival Brasileiro Cena 
Baiana, etapa Ceará.  
 

A peça conta a história de um rapaz que ao ver uma bailarina dançando 
se apaixona por ela. E a partir daí passa estudar a história da dança desde os 
tempos primitivos até os dias de hoje. O musical é o primeiro espetáculo da 
companhia Viladança, voltado para crianças e adolescentes, com foco na 
formação de platéia para as artes cênicas. 
 

O texto tem linguagem infanto-juvenil. No início achei o espetáculo lento, 
mas logo conseguiu pegar um ritmo leve e agradável. Observei que as crianças 
com idade acima de cinco anos tinham uma concentração bem mais do que as 
de dois e três anos, que passarão todo o espetáculo brincando, despertando 
sua atenção somente em algumas cenas quando apareciam dois bonecos de 
lata em forma de fantoches e a coreografias acompanhadas do colorido do 
figurino.    
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O espetáculo manteve do início ao fim uma estrutura dramática, 
respeitando o tema com espaço, tempo e ação, dentro do contexto da dança. O 
cenário simples de cor branca com linóleo branco, no qual o complemento do 
colorido ficava na luz e figurino dos atores. Os atores pisavam tão leve no palco 
que dava uma vontade enorme de contracenar com eles. 
 

Falando do figurino, a Cia deixou a desejar nos acabamentos, entendo a 
veracidade da troca de roupa dos atores, mas não justifica a ação, perdendo 
um pouco do brilho do figurino, principalmente por se tratar de um espetáculo 
infanto-juvenil. 
 

Um detalhe importante para o teatro infantil, a interpretação dos atores, 
usavam microfone lapela, principalmente por se tratar de um anfiteatro aberto. 
No decorrer da peça, aconteceu um problema técnico no microfone do ator 
principal que não se deixou abalar e usou a sua projeção de voz. A sonoplastia 
e a interpretação deverão ser claras para que a criança possa compartilhar 
com o espetáculo. 
 

Uma opinião pessoal minha. Havia um personagem de uma professora 
interpretada por um homem, que apesar de bom ator, ficou parecendo um 
travesti em cena, até mesmo pelo figurino escolhido que não foi muito feliz. 
Não tenho nada contra, mas discordo da escolha desse tipo de personagem 
tanto no teatro adulto, principalmente no teatro infantil. Nada contra o sexo, o 
figurino e a maquiagem devem estar correspondendo. 
 

E para concluir, o espetáculo tem uma visão pedagógica, principalmente 
por trabalhar com a história da dança desde os tempos primitivos até os dias 
de hoje, conteúdo da arte e educação. Deixo uma dica para as companhias de 
teatro que divulguem melhor a censura dos espetáculos infantis, pois evitará a 
criança de ficar dispersa durante o espetáculo.  
 

Na Disciplina de Dança confesso que perdi as aulas, mas o que 
presenciei foi as amigas de sala fazendo aula de dança com a professora. 
Acredito ter perdido as explicações. Mas no meu entendimento a dança 
também pode ser utilizada como forma de desinibição, interpretação e criação 
para o aluno, que pode utilizar os ritmos da música com a linguagem a 
desenvolver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
2.11. Oficinas de Práticas Lúdicas 
 

Nesta disciplina a professora Iany Bessa conseguiu transmitir com 
sucesso como utilizar o lúdico em sala de aula. Falou da importância da 
ludicidade na aprendizagem principalmente na ludicidade psicomotoras, 
afetivas e cognitivas.  
 

Em sala trabalhamos com a criatividade dos brinquedos, nos desenhos, 
na simplicidade de reciclar os objetos e transformar em brinquedos. Exemplo 
do brinquedo que construi com a boca da garrafa pety, fitas coloridas e um 
barbante, confeccionei um bilboquê. Falou-se da criatividade de se trabalhar 
com teatro na sala de aula com bonecos de panos, papel jornal e outros 
objetos de cena para trabalhar a criatividade da criança. No decorrer da criação 
a criança está trabalhando a motricidade, pensando em como construir na 
história com objeto que ela mesma estar construindo. 
 

Fizemos um Plano Lúdico com o tema central “Meio Ambiente”., que 
teve como objetivo geral capacitar os alunos para a formação da consciência 
sobre o meio ambiente. 
 
Os Objetivos específicos foram reconhecer a importância do aproveitamento 
dos materiais alternativos e sensibilizar os alunos para o problema da relação 
dos materiais. 
 
O conteúdo utilizado: 1 - lixo: matéria / aproveitamento - 2 - seleção do lixo; 
matérias. 

 
Metodologia: construção de oficina lúdica por meio dos materiais com: músicas, 
diversos, materiais e um texto. Psicomotricidade; iniciativa, ação, coordenação 
motora, atitude. Afetividade: sensibilização para questão ambiental. Cognição: 
códigos de classificação (pela cor). 
 
Público alvo: educação infantil e ensino fundamental I, II e médio. Avaliação: 
participação, construção e interação. 
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2.11.1. Sobre o texto: A Dimensão Lúdica das Vivências na Arte-Educação  
 
             A dimensão lúdica das vivências na arte-educação tem um papel 
fundamental no desenvolvimento de criação e existência de nossas vidas. Em 
todas as experiências humanas, principalmente no campo da cultura e da 
educação, as brincadeiras, o lúdico, são pura arte. São as experiências que 
mobilizam as potencias de criação em dimensões de alegria. 
 

Não existiria caminho mais adequado para se trabalhar o lúcido se não 
fosse a arte-educação. Os jogos, as brincadeiras, as atividades artísticas são 
fundamentais no processo de criação, descobertas e expressão do aluno. 
Na década de 70, na grade curricular da educação, somente nas disciplinas de 
educação artística, desfrutávamos das práticas lúdicas, sem entendermos o 
significado dela, alguns pais de alunos até questionavam ser uma aula 
insignificante para o campo profissional no futuro das crianças. Nos dias de 
hoje, a dimensão lúdica na arte educação mantém uma evolução a favor do ser 
humano, como um dos fatores principais nas descobertas futuras profissionais, 
como também na convivência sócio-cultural. 
 

Baseado no que vimos em sala de aula, por exemplo: Os jogos e as 
brincadeiras quando confeccionado pelos alunos, concebemos o quanto é 
importante a sua imaginação. A professora ao mostrar os objetos: garrafa petti, 
sementes, caixas, entre outros, mostrou como é possível inventar vários 
instrumentos musicais, fazendo as crianças tocar e cantar dentro das mesmas 
atividades. 
 

Percebemos como podemos contemplar a música com as artes visuais, 
como foi feito em sala, quando pegamos um papel com um lápis, ao som de 
uma música agradável, fechamos os olhos e desenhamos dentro da harmonia 
da música. E ao olhar o desenho formado compreendemos que a expressão do 
artista pode atingir a diversos gêneros e estilos. O mais importante é já mostrar 
a criança desde cedo à valorização e o respeito pela arte criada por ele 
mesmo. 
 

Enquanto aos brinquedos vistos em sala de aula, confeccionados de 
objetos utilizados no dia a dia como: garrafa petti, papel jornal, tampinhas de 
garrafas, caixas de leite, entre outros, é o que chamamos hoje de material 
reciclados. Como podemos inventar brinquedos e jogos com objetos que na 
maioria das vezes jogamos ao lixo. Nesta aula já podemos começar a educar 
as crianças a separar o que é lixo e falar da preservação do meio ambiente. 
 

Trabalhar o teatro em sala de aula com objetos também confeccionados 
pelos alunos, a partir da criação dos objetos, a criança vai elaborando a 
história, a música, e até o figurino, podemos perceber aqui há integração, o 
trabalho em equipe, a capacidade de participação e preparação para o convívio 
social. 
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O lúdico pode ser visto em todas as disciplinas, como a matemática, a 
ciência, entre outras, pois a capacidade de raciocínio do aluno é mais rápida. 
O que me faz refletir hoje em algumas escolas é que ainda encontramos 
professores que não utilizam do prazer de repassar as oficinas de práticas 
lúdicas para seus alunos deixando muito a desejar nas aulas práticas, sem 
motivação para administrar sua aula.  
 

Precisamos cobrar do ensino educacional, a responsabilidade dos 
futuros educadores manter as atividades lúdicas em sala de aula como forma 
de incentivo do aluno ter um melhor desempenho na sua aprendizagem.  
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2.12. Folclore e Ate-Educação 
 
Nesta disciplina foram dois professores; Alexandre Gonçalves, 

historiador e Thirza Maria Bezerra, graduada em Pedagogia e Mestre em 
Educação Brasileira, os dois expuseram em sala o conhecimento que as 
pessoas tem de cultura. Falamos dos costumes, das tradições, como podemos 
falar de folclore para os alunos desde o fator histórico aos tempos atuais.  
 

Trocamos experiências em sala quando algumas professoras 
comentaram da dificuldade de se falar em tradições e costumes, principalmente 
da cultura popular onde a situação atual está voltada para a cultura industrial, 
criada para correr devido ao pouco tempo que as famílias tem para ensinar aos 
filhos. Citamos os exemplos de brinquedos populares como a boneca de pano, 
o caminhão de latinha, brinquedos confeccionados pelos próprios pais no qual 
a criança acompanhava e fazia o seu próprio brinquedo desenvolvendo sua 
capacidade de criação e coordenação motora. Eles foram substituídos pelas 
bonecas importadas que fala e canta, carrinhos de caixinhas de madeira por 
carrinhos a bateria. Brinquedos industrializados que atendem as necessidades 
das famílias, onde as mães que antigamente eram voltadas somente para a 
educação da criança foi substituída por mulheres que trabalham para ajudar na 
família, restringindo o tempo em que os pais tenham para se dedicar os filhos 
comprando o produto pronto.  
 

Com o sistema atual em que estamos vivendo estar cada vez mais difícil 
se falar de cultura popular principalmente nas grandes cidades. Essa tradição 
do folclore, vamos encontrar nas escolas e nas homenagens lembradas no 
interior onde ainda possamos assistir as apresentações folclóricas e passar 
para nossos filhos a história de onde vem as tradições. 
 

O folclore é algo encantador que podemos utilizar em sala de aula 
através das emboladas de côco que explora do aluno a criatividade e a 
interpretação levando para os temas atuais. Podemos pedir para o aluno 
apresentar como resultado de suas pesquisas um paralelo comparativo entre 
as tradições antigas com as atuais. 
 

Em sala, recebemos também a presença de ex- integrantes de um grupo 
folclórico chamado Cordão de Caroá que falaram de suas experiências de 
pesquisa quando viajaram pelo interior do Ceará. Falando da riqueza dos 
grupos folclóricos de coco, Bumba-meu-boi, reisados, lapinhas, pastorinhas, 
irmãos Aniceto, maracatu, entre outros. Comentaram da importância de 
orientar ao aluno o valor das coisas que temos, a nossa cultura popular que é 
rica para outros países. Cada lugar tem a sua cultura, os pais e professores 
devem passar para os alunos a valorização pelo o que ele é e que deverá ser 
transmitida de geração para geração para não perder a sua história.  
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3. O que é Cultura Popular: 

Cultura Popular pode ser definida como 

qualquer manifestação cultural (dança, 

música, festas, literatura, folclore, arte, 

etc.) em que o povo produz e participa de 

forma ativa.  

Ao contrário da cultura de elite, a cultura 

popular surge das tradições e costumes e 

é transmitida de geração para geração, 

principalmente, de forma oral. 

Exemplos de manifestações da cultura 

popular: carnaval, danças e festas 

folclóricas, literatura de cordel, 

provérbios, samba, frevo, capoeira, 

artesanato, cantigas de roda, contos e 

fábulas, lendas urbanas, superstições, 

etc.  

Cultura popular é a cultura do povo. É o resultado de uma interação 
contínua entre pessoas de determinadas regiões. Nasceu da adaptação do 
homem ao ambiente onde vive e abrange inúmeras áreas de conhecimento: 
crenças, artes, moral, linguagem, idéias, hábitos, tradições, usos e costumes, 
artesanato, folclore, etc. 

 
No Ceará podemos destacar a cultura popular nas festas tradicionais e 

religiosas obedecendo aos grandes ciclos, o natalino, o junino, o da Paixão 
(Semana Santa) tem as comemorações ao dia de finados, destacamos a festa 
de Iemanjá, Festa de São Francisco (04 de Outubro) em Canindé. A festa de 
Santo Antonio em Barbalha, a festa dos Caretas em Jardins, o Maracatu, as 
marchinhas e os blocos carnavalesco que ainda conseguimos reviver nos 
sertões. Em Fortaleza, no Centro Cultural Dragão do Mar, podemos assistir 
neste período de janeiro apresentações de Bumba-Meu-Boi, Lapinhas, 
Pastorinhas e reisados de grupos que concorrem aos festivais natalinos no 
interior e concorrem a final em Fortaleza. É interessante como as famílias 
prestigiam as tradições que não devemos deixar morrer. O educador deve 
manter atualizado das atividades culturais incentivando ao aluno o resgate das 
nossas tradições. 
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4. Arte e Cultura Popular 
 

Nesta disciplina uma das mais esperadas para mim devido ser a área 
em que trabalho, confesso que por trabalhar nela me sinto na obrigação de 
fazer bonito, e ao mesmo tempo tenho humildade para dizer que neste curso 
estava para aprender mais um pouco. 

 
Arte e Cultura popular para mim é uma pesquisa constante, quanto mais 

descobrimos, mas nos encantamos. Relato aqui um dos trabalhos que fiz 
baseados nas experiências trabalhadas com a cultura. Tive várias vezes 
dialogando com o professor Cláudio Henrique sobre a riqueza de nossa cultura 
popular, era assunto que a quantidade de hora-aula não foi suficiente para o 
tamanho do assunto. 

 
Baseado na apostila sobre Arte e Cultura Popular resumi o que 

significava para mim os dois textos acrescentando algumas histórias reais que 
aconteceram na minha vida. 

 
 

4.1. TEXTOS: - ARTE POPULAR CRIAÇÃO E TRADIÇÃO - ENGENHO E 
ARTE DO POVO DO CEARÁ - ANÁLISE 
 
 

Foram dois textos discutidos em sala no qual fiz uma análise. Os textos 
retratam a situação do artesanato, sua valorização e a tradição. A arte popular 
estar comprometida com diversas tradições, à cultura do fazer e saber de um 
povo.  “Popular é qualquer saber e fazer do povo”. 
 

A arte popular estar representada em todos os tipos de artesanato 
encontramos os costumes e a cultura de cada região circulando de um lugar 
para o outro, como uma demonstração da nossa cara, o nosso jeito de ser. 
 

Nas pesquisas que tenho feito sobre cultura popular, tenho observado o 
enriquecimento do artesanato, tantos nos municípios como na grande capital. 
O incentivo governamental, também contribuiu com a socialização do mercado 
e na divulgação dos produtos hoje distribuídos nacional e internacionalmente.  
 

O artesão, também tem feito várias descobertas de sua própria cultura, 
temos comprovado essa tradição nas obras confeccionadas divulgando a 
história de seu povo. Outra conquista, foi o reconhecimento profissional, hoje o 
artesão tem registro na carteira e defende seus direitos nas associações dos 
artesões. A maioria deles herdou a profissão de gerações passadas. 
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No passado, na década de 70, essa profissão do artesão não era bem 
aceita na sociedade. Antigamente quem trabalhava com artesanato e ser 
artista no Ceará era considerado cigano, hipes. Sou filha de artesão e era uma 
profissão não valorizada. Quando pequena meu pai me levava para o Centro 
de Turismo, antiga Cadeia Pública, hoje – EMCENTUR, para vender as peças 
produzidas por ele de cipó. O artesão não tinha como sobreviver se não saísse 
à procura de suas clientelas. Naquela época, o artesanato só era visto pelos 
turistas, que ainda compravam algumas peças.  Minha mãe não acreditava, 
falava para meu pai procurar uma profissão que desse dinheiro. E realmente 
era muito difícil. Hoje, essa situação já está mais evoluída, alguns artesões já 
se destacam no mercado.  
 

Uma vez questionando na família de onde vinha a minha herança 
artística, minha mãe falou que só podia ter sido do meu pai que era artesão, o 
único que mexia com arte. Aos quinze anos de idade tive a chance de viajar ao 
Rio de Janeiro para conhecer um tio irmão do meu pai, feliz em saber que não 
era somente meu pai o único artista. Meu tio tinha uma loja de artesanato 
comercial, quando o visitei, fiquei encantada com as peças que estavam 
expostas, além das luminárias, cestas, havia também cadeiras, cama, berço 
para crianças, armários, mesa de centro, peças construídas com cipó e bambu 
de Manaus. Acredito que foi conhecendo a arte desde criança que me veio à 
inspiração de também me profissionalizar como produtora cultural. 
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4.2. Arte Popular em Geral 
 
 

Falar da arte popular pra mim é algo muito complicado, até porque a 
sede de transmitir o que já aprendi me faz embolar achando que já disse tudo, 
mas falar de arte é algo imenso e que não tem fim. Ao contrário, só tem 
continuidade, como dizemos é uma tradição transmitida de geração a geração.  
 

Uma vez na faculdade, na disciplina de História da Cultura, fizemos um 
passeio pelos bairros de Fortaleza, pesquisando a fala, o comportamento, os 
costumes do cearense, e encontramos diversas culturas. E foi a partir deste 
momento que passamos a compreender a valorização e o respeito que 
devemos ter para com o nosso povo. Impressionante, como as pessoas 
confundem o respeito pelo o gostar e fazer do outro. Encontramos uma 
discriminação muito grande em não valorizar nossas tradições. Quando 
visitamos uma cidade imediatamente observamos os costumes e as tradições. 
Mas ainda existem pessoas que não valorizam as nossas culturas que são 
ricas e conhecidas pelo nosso Brasil afora. Até que através das pesquisas pela 
cultura popular esse quadro tem avançado bastante. 
 

Hoje na capital, ainda encontramos alguns costumes; pessoas que 
desfrutam de uma feira livre comprando carnes e frutas. Moradores que 
colocam cadeiras na calçada para conversar, frequentar a missa aos 
domingos. Encontramos carroças com jumento levando material de construção; 
tangendo bois, o homem tocando o triangulo vendendo chegadinha, o outro 
oferecendo cuscuz paulista, pamonha. A maneira de se vestir, de pronunciar as 
palavras, tudo isso são costumes, jeito de ser de um povo da nossa cultura que 
devemos contar para nossos filhos. 
 

A nossa cultura popular também estar voltada para as lendas, as festas 
religiosas, o artesanato, as comidas típicas, o vaqueiro, a rezadera, a parteira, 
o nosso patrimônio material e imaterial.  E no nosso Ceará, essa arte é de uma 
profundidade imensa que cada vez mais devemos cultivar. 
 

Ainda jovem quando estudava, tive a sorte de aprender sobre cultura 
popular através do ensino na TV Educativa. Era a disciplina que mais gostava e 
automaticamente, a melhor nota do boletinho escolar. Não tinha o hábito de 
pesquisar, mas logo na adolescência passei a freqüentar sozinha a todos os 
eventos culturais gratuitos que aconteciam na cidade, e fui me encontrando 
cada vez mais chegando a participar do grupo Boi Tungão de Pedro Boca Rica, 
como também do grupo de teatro do teatrólogo Oswald Barroso. Um dia ao 
visitar o museu do Centro Dragão do Mar, me emocionei ao encontrar a 
burrinha que eu dançava, estava exposta no museu do Centro Cultural Dragão 
do Mar. De atriz passei a produtora cultural. Minha formação foi em gestão em 
eventos e hoje na especialização, me preparo para transmitir aos alunos toda 
uma continuidade da nossa história, costumes e tradições. 
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 Considerações finais 

A partir da divulgação das nossas riquezas populares é que as famílias 
passarão a incentivar os filhos a estarem atualizado com a arte, virou quase 
uma obrigação, quer dizer uma questão de “cultura”. Assim também são os 
livros adotados nas escolas no ensino fundamental para as crianças, e nas 
universidades que já estão adaptados a falar da história da cultura do nosso 
estado. Na minha época de estudo era tudo mais difícil. 
 

Quanto mais ampliamos o nosso olhar para a cultura, mas conseguimos 
identificar os saberes e fazeres do outro. Falar do encantamento que é arte 
popular em sala de aula é o grande passo para que o aluno identifique suas 
próprias criticas, aumentando muito mais o conhecimento de um todo.É preciso 
valorizar o repasse das tradições, o que fazemos hoje será repassado no futuro 
e com o tempo vira patrimônio. 

 
Precisamos reforçar a preocupação com a formação de profissionais que 

vão exercer as funções na formação e orientação de crianças e de jovens. 

Reconhecer não só a necessidade da arte, mas a sua capacidade 

transformadora, os educadores estarão contribuindo para que o acesso a ela 

seja um direito do homem. 
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