
 
UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS ARTÍSTICO-POPULARES 

NUMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA 
 

A LOOK AT PRACTICES IN ARTISTIC-POPULAR SCHOOL IN 
THE CITY OF ITAITINGA 

 
Maria Deniz de Sousa Machado1 
Edite Colares Oliveira Marques2 

 
Resumo: O presente artigo pretende analisar as práticas artístico-populares da Escola Manoel 
Novais de Oliveira, no município de Itaitinga. O estudo se baseia numa pesquisa que está em 
andamento no Centro de Educação da UECE. Tem como objetivo a formação artístico-
cultural de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, articulando o ambiente 
escolar com o comunitário. A metodologia dessa investigação se fundamenta na pesquisa-
ação. A discussão tem como base o diagnóstico da escola, a entrevista com a professora, a 
observação participante e uma formação sobre o folguedo do pastoril. Pode-se considerar que 
tanto nos documentos da escola como na formação da professora entrevistada há uma grande 
carência de fundamentação teórica para a realização de um trabalho de Arte voltado para a 
cultura regional. No entanto, alguns projetos acontecem, mesmo que esporadicamente.  
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Abstract: This paper analyzes the practices of popular art-school Manoel Novais de Oliveira, 
in the municipality of Itaitinga. The study is based on research that is underway at the Center 
for Education UECE. Aims at artistic-cultural training for teachers of early grades of 
elementary school, linking the environment with the school community. The methodology of 
this research is based on action research. The discussion is based on the diagnosis of the 
school, the interview with the teacher, participant observation and training on the revelries of 
the pastoral. One can consider that both the documents of the school and the training of 
teacher interviewed is a great lack of theoretical foundation for the realization of a work of art 
toward the regional culture. However, some projects do happen, even occasionally. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A escola enquanto espaço de socialização e preservação da cultura tem um 

importante papel na valorização das manifestações artístico-populares. Porém, faz-se 

necessário um trabalho interativo entre escola e comunidade. Nesse sentido, estaremos 

refletindo nesse trabalho sobre a formação artístico e cultural como alternativa num momento 

em que as escolas estão sendo pressionadas a condicionarem o ensino às expectativas das 

avaliações externas do estado. 

Alguns estudos3 têm mostrado o quanto o trabalho realizado em algumas escolas 

envolvendo a cultura popular é bem aceito pelas crianças, tem o prestígio da comunidade e, 

acima de tudo, ajuda no processo de aprendizagem. Segundo Almeida (2009, p.25):  

As atividades artísticas também auxiliam o desenvolvimento de habilidades 
que expandem a capacidade de dizer mais e melhor sobre si e o mundo. 
Sabemos que é no próprio processo de sua produção que as idéias são 
formadas e clarificadas. 

  
A pesquisa sobre Manifestações Artístico-Populares no Âmbito da Escola Pública 

procura identificar e sugerir práticas voltadas para a valorização dos elementos das 

manifestações do folclore, em especial dos contos, cordéis, folguedos, crenças e brincadeiras 

coletivas. Nesse momento, realizamos um diagnóstico em seis escolas públicas, procurando 

investigar possibilidades de articular o ambiente escolar com o comunitário, através desses 

elementos. 

Em seguida, realizamos entrevistas com as professoras dessas escolas que estão 

colaborando com a pesquisa, buscando oportunizar um resgate memorialístico de sua 

infância, como também procuramos conhecer o trabalho que é desenvolvido no ensino de 

Artes. Como Minayo (2007, p.64) assinala: “A entrevista tem o objetivo de construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa”. 

Com o objetivo de contribuir para a formação artístico-cultural desses professores, 

a pesquisa proporcionou um curso de quarenta horas sobre o folguedo do pastoril. O 

programa do curso contemplou pesquisas sobre a origem e o desenvolvimento do pastoril, 
                                                 
3 Ver: BARBOSA, Ana Mae (org). Inquietações e mudanças no ensino das artes. São Paulo: Cortez, 2002. 
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apreciação de vídeos e a proposição de uma apresentação sobre o folguedo com os alunos nas 

escolas, onde os componentes do grupo de pesquisa estiveram presentes para prestigiar. 

Nessa perspectiva a pesquisa está fundamentada na pesquisa-ação que de acordo 

com Thiollent (2009, p.16):  

(...) é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação 
ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 
 

A escola analisada nesse trabalho está localizada no município de Itaitinga, região 

metropolitana de Fortaleza, sendo a única escola existente nesse bairro. A professora 

entrevistada já trabalha nessa instituição há dez anos. Atualmente leciona em turmas da 

educação infantil, foi ela quem organizou o folguedo do pastoril na escola juntamente com a 

parceria de outra professora. 

Mediante isso, pretendemos discutir sobre: Qual a linha de trabalho dessa escola? 

Nela é realizado algum trabalho com a cultura local? Como essa professora desenvolve seu 

trabalho no ensino de Arte? Que repercussão teve a apresentação do Pastoril para essa escola? 

As considerações serão fundamentadas nos seguintes autores: Colares (2001), 

Almeida (2004), Barbosa (2002), Thiollent (2009), Vasconcellos (1995), Lima (2004), 

Cavalcante (2004), Saviani (2008), etc. 

 
2. DIAGNÓSTICO: Pisando o chão da escola  
 
Para iniciar o trabalho na escola surge a necessidade de conhecer a realidade dessa 

instituição, compreender seu modo de trabalho, os projetos, os princípios norteadores, sua 

forma de organização, enfim, busca-se isso através do diagnóstico. Para Vasconcellos (1995, 

p.160): 

Fazer diagnóstico não é só “criticar” (no sentido vulgar), ver os defeitos... 
Temos que identificar tanto os fatores dificultadores, quanto os facilitadores. 
Não se trata, portanto, de mera descrição da realidade; embora a descrição 
seja necessária, não é suficiente para a sua compreensão crítica. Um 
diagnóstico bem feito é meio caminho andado para uma boa programação. 

  
 A Escola Manoel Novais de Oliveira fica localizada num bairro de zona rural.  

Está situada num terreno amplo, com uma linda vista natural de serras. Porém, a estrutura do 

prédio é precária, precisando de reforma. A escola atende da educação infantil ao ensino 

fundamental. Em 2011, ficou entre as duas escolas “nota dez” do município na avaliação do 

2º ano do ESPAECE, do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) do governo do 

Estado do Ceará. 



 4

Essa é mais uma política do Estado que busca deliberar recursos financeiros de 

acordo com os resultados das avaliações. Como nos lembra Saviani (2008, p.439): “Estamos, 

pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se do processo para os 

resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará garantir a eficiência e 

produtividade”. Os meios para se alcançar determinados classificações se expressam num 

modelo de ensino conteudístico e menos preocupado com uma educação integral.   

O Projeto Político-Pedagógico (P.P.P.) da escola foi elaborado pelo grupo gestor 

com uma pequena participação dos professores, está desatualizado desde 2003. A justificativa 

e o objetivo geral do documento deixam bem claros os princípios de uma educação voltada 

para a construção da democracia e o exercício da cidadania. Ressalta a importância de 

promover os princípios éticos de liberdade, dignidade, respeito mútuo e solidariedade. 

Vislumbra a sensibilização do educando em relação à questão da diversidade cultural e da 

problemática social que engloba as injustiças vinculadas à discriminação por motivos étnicos, 

culturais e de exclusão socioeconômica. Nos objetivos específicos está bastante acentuada a 

valorização das diversas culturas, prioridade com os processos de avaliação e a promoção de 

uma aprendizagem que considera a produção artística pessoal dos alunos. Para Lima (2004, 

p.49): “Projeto político-pedagógico é um sonho comum de uma escola de melhor qualidade”. 

Tendo em vista a falta de avaliação e atualização do PPP desta escola é possível 

perceber que, efetivamente, não se conseguiu ainda passar da teoria à prática, quando se 

constata a falta de participação de professores e comunidade num documento que deveria ser 

um marco referencial para a escola. Observamos a preocupação do grupo gestor com a 

atualização desse documento, mas foi alegada falta de tempo para esse estudo. 

No que se refere ao regimento escolar, é um documento geral para todas as 

escolas do município e foi elaborado pela Secretaria de Educação de Itaitinga desde janeiro de 

2003. De uma maneira geral identificou-se nas normas a preocupação em manter a ordem nas 

instituições de ensino, tendo estabelecido as atribuições de gestores, professores e alunos. 
O currículo está muito voltado para o livro didático e para os projetos de datas 

comemorativas. No entanto vale lembrar o que diz Pimenta (2010, p.27): “Há que se entender 

que a escola não é homogênea e os professores não são passivos.” Ou seja, entre os 

professores pode haver diferentes posturas e concepções de ensino, o que foi observado em 

projetos esporádicos de alguns professores que foram identificados através de fotos, é o caso 

da “Sexta Cultural”, pensada para socializar saberes e atividades culturais da escola e da 

comunidade; outro exemplo é o grupo musical “Cantando Sementes” que envolve alunos da 

educação infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental. 
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Com base nisso, vale lembrar o que assinala Contreras (2002, p.33) sobre a 

autonomia perdida dos professores: “... O trabalho docente sofreu uma subtração progressiva 

de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de controle e sentido sobre 

o próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia.” Um exemplo disso são os programas e 

projetos determinados pelas secretarias de educação que chegam prontos para os professores 

executarem, pois não existe tempo nem espaço para discussão. Deste modo, as iniciativas por 

parte dos docentes, no que diz respeito à criação de novas metodologias de trabalho ou de 

elaboração de projetos pedagógicos pessoais podem-se configurar como resistências. 

 Em Giroux (1986) vemos que, a escola pública, de fato, está organizada em torno 

de princípios hegemônicos, os quais atendem aos interesses da classe dominante que detêm o 

poder político e econômico. Nesse caso, a prioridade está num currículo centrado nas 

necessidades do mercado de trabalho. Quanto à Arte, sobra-lhe um tempo reduzido e 

insuficiente.  Mas existe também a expectativa desse ambiente tornar-se espaço de resistência 

enquanto valor pedagógico. A expressão artística e cultural pode ser um caminho para uma 

escola mais democrática e participativa, que possa vislumbrar um projeto de educação mais 

criativo e crítico. 

 

 
3. ENTREVISTA: Dialogando com a professora 
 
A entrevista com a professora foi o momento de observar toda uma trajetória de 

vida, uma caminhada contínua que está sempre se refazendo. Como nos lembra Cavalcante 

(2004, p. 108) em seu próprio relato: “Hoje sou professora. É uma construção sempre 

provisória, pois há muito a construir, há muito a aprender, há muita história para ser ouvida e 

para ser contada!”.  

A professora Maria tem uma experiência de quatorze anos na área da Educação, 

Cursou a graduação em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú (uva) e Especialização 

em Alfabetização de crianças na Universidade Estadual do Ceará. Ela admite que a formação 

inicial em Pedagogia não a capacitou o suficiente para o ensino de Arte. Lamenta que na 

escola em que trabalha não existe ainda espaços para se discutir sobre a importância da Arte. 

O trabalho de Arte que desenvolve nessa disciplina é fundamentado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB)4 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Desenvolve 

                                                 
4 Art. 1o  O § 2o do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, passa a vigorar com a seguinte redação: § 2o  O ensino da arte, especialmente em suas 



 6

atividades de Arte com os alunos pelo menos uma vez por semana, como determina a “grade 

curricular” e na perspectiva da interdisciplinaridade dos projetos e das outras disciplinas. 

Expõe os aspectos que considera importantes para o ensino de Arte: “Ter como ponto de 

referência a individualidade de cada um, que envolve os sentimentos e a história de vida que 

vai se ampliando nas relações sociais e na própria identidade cultural de um povo”.  

No que diz respeito às dificuldades no ensino de Artes, ela ressalta a exígua carga 

horária destinada ao exercício dessa disciplina, mas tenta superar essa limitação utilizando-se 

da interdisciplinaridade, pois, apesar de tudo, sente-se muito feliz ao ministrar atividades 

voltadas para o universo das Artes, muito embora esteja ciente que precisa aprender cada vez 

mais com a formação contínua. 

 Como o planejamento acontece bimestralmente, existe uma grande dificuldade de 

tempo para trocar ideias sobre a aprendizagem dos alunos com os demais colegas. A avaliação 

é feita principalmente por meio da observação durante a realização das atividades e também 

através de fichas, onde são atribuídos conceitos de acordo com o desempenho dos alunos. 

Apesar de pouco participar de eventos culturais em cinema, teatro ou casas de 

show, ela aprecia muito uma boa música, filmes e poesia. Sobre as semelhanças e diferenças 

que observa entre as experiências de sua infância e as da comunidade da escola em que 

trabalha hoje, descreve o seguinte: 
 

As semelhanças estão, por exemplo, na teimosia das crianças em querer 
brincar na rua; nas poucas rodas de conversas que ainda existem á noite nas 
calçadas; está também em algumas brincadeiras que ainda resistem, como por 
exemplo, jogar bilas, soltar pipa, etc. As diferenças estão no desânimo que 
vejo em certas comemorações que estão desaparecendo, como as festas de reis 
e as quadrilhas no mês de junho. Observo as crianças viverem mais solitárias, 
dá saudades daqueles quintais cheios de crianças e brincadeiras. 

 
No que se refere à cultura popular da comunidade, está cada vez mais sendo 

esquecida e substituída pelos meios de comunicação de massa, principalmente a tv. Percebe-

se, no entanto, que as pessoas têm uma sede muito grande por Arte, mas faltam os espaços de 

convívio social para a expressão artística.  

Em seu relato comenta sobre alguns projetos de Arte envolvendo a cultura local 

da comunidade que já foram realizados na escola. Um deles teve como tema “Árvores, 

histórias e Arte”, esse trabalho contou com a presença de um senhor de oitenta anos que 

contou a história de uma árvore centenária do bairro. Outro projeto interessante também foi 

                                                                                                                                                         
expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 
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“Brincadeiras e Arte”, as crianças partilharam de várias brincadeiras populares do bairro e 

representaram com pinturas. As produções feitas pelos alunos são expostas na sala para a 

observação dos pais e compartilhadas em reuniões com CDS de fotos. 

Segundo Ana Mae Barbosa (2002, p. 20): 

 “Arte-educação baseada na comunidade é uma tendência contemporânea que 
tem apresentado resultados muito positivos em projetos de educação para 
reconstrução social, quando não isola a cultura local, mas a discute em relação 
com outras culturas.”  

A professora tem clareza sobre o valor da afetividade entre professor e alunos, cita 

Wallon como sendo um referencial teórico no desenvolvimento da criança no que diz respeito 

à afetividade. Acrescenta que o caso da disciplina é um dos maiores desafios na educação, 

mas enfatiza que o primeiro passo começa com o respeito pelos alunos e os casos mais 

difíceis devem ser pensados e resolvidos com o apoio do grupo gestor e da família. 

Os seres humanos como seres de cultura não podem permacer entre as quatro 

paredes da sala de aula somente. O mundo é grande e cheio de belezas para nos presentear. 

Desenvolver o lado lúdico, por meio da beleza e da Arte, é uma forma de os educadores 

ensinarem esse mundo com o olhar da imaginação e da criatividade. 

 

 
4. O PASTORIL: Expressão da cultura popular 
 
A Introdução ao folguedo do pastoril foi um curso de 40 horas direcionado aos 

professores das seis escolas que estão colaborando com a pesquisa. O objetivo do curso foi 

contribuir para a formação no ensino de Arte no que se refere às manifestações artístico-

populares, no caso, conhecer a origem do folguedo, suas características e desenvolvimento. 

Câmara Cascudo5 define os pastoris como “cantos, louvações, loas entoados 

diante do presépio na noite de natal”. Nesse sentido, o folguedo popular do Pastoril presta 

homenagem ao nascimento de Jesus, sendo seu repertório centrado no aviso dado pelo anjo 

aos pastores sobre a chegada do Messias e a visita dos mesmos ao estábulo. 

Ao que parece, deve-se a São Francisco de Assis, na terceira década do século 

XII, a primeira apresentação teatral da cena da natividade, uma espécie de prelúdio dos 

pastoris, presépios e lapinhas. Em Pernambuco, o primeiro presépio surgiu no fim do século 

XVI, em um convento franciscano em Olinda. O Pastoril, mesmo em suas origens, nunca foi 

inteiramente popular, mas burguês e sua justificativa se dá com os presépios, pois, 

                                                 
5 CASCUDO, Luis da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Global, 2000.  
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sistematicamente os pastoris eram dançados em frente da lapinha, representação estática do 

nascimento de Jesus. 

No Brasil, a tradição de fazer o Pastoril nos chegou por meios dos portugueses 

ainda no século XVI, quando os colonizadores pretendiam disseminar a religião cristã 

utilizando como um dos meios o teatro religioso. Foi no Nordeste onde se fixou esse costume, 

principalmente, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Os pastoris 

acontecem geralmente desde os sábados do Natal até o dia seis de janeiro, dia de reis.  

Os pastoris evoluíram ao passar do tempo de simples cantos para autos, pequenas 

peças com enredos divididos em episódios chamados “jornadas”. O auto é escrito em versos e 

musicado, com um prólogo, dois atos e um epílogo. As jornadas iniciam com o anúncio do 

anjo e termina com a queima da lapinha, costume que era tradição quando as famílias se 

reuniam em dia de reis para a queima da folhagem seca da lapinha na frente da igreja, era esse 

o momento de dirigir seus pedidos ao menino Jesus.  

Uma das características desse folguedo nordestino é o sincretismo que há entre 

sagrado e profano. Faz-se necessário frisar que o caráter religioso dessas manifestações, 

desses autos, está cheio de teatralidade - O teatro nasce com o culto ao deus grego Dionísio – 

porém, são os elementos sociais profanos que vão pouco a pouco tomando importância 

desmesurada, que destrói a finalidade primitivo-religiosa do teatro. E esses elementos 

profanos, como por exemplo, a exposição da sensualidade das jovens pastoras e a disputa 

competitiva entre os dois cordões acaba imperando sozinhos. Como diz Mário de Andrade, 

“Esse fenômeno aconteceu com a tragédia grega, com o teatro Nô, japonês, com os mistérios 

medievais e com as nossas danças dramáticas”. Outra característica importante, salientada por 

Mário de Andrade em Danças Dramáticas do Brasil é que “Na maioria dos nossos folguedos 

encontramos a morte e ressurreição da entidade principal ou como nos pastoris e cheganças, a 

luta do bem contra o mal, caracterizando a noção de perigo e salvação.”.  

Em Recife, por volta de 1840, surgiram as Sociedades do Pastoril com o objetivo 

de preservar o caráter religioso dessa manifestação contra a posição aos pastoris profanos que 

se distanciavam da sua origem. Entre elas, a Sociedade Natalense e a Nova Pastoril, como 

registram Pereira da Costa. Com a formação dessas sociedades, os pastoris passam a ter uma 

forma literária, de modo que se transformam em espetáculos contando com poetas, escritores 

e artistas que criavam letras e músicas, entre eles os irmãos Valença. 

A organização do folguedo se dá com as pastoras que seguem divididas em duas 

filas paralelas, vestidas num cordão da cor vermelha e noutro da cor azul. Os personagens são 

a mestra, que fica à frente do lado vermelho; a contramestra, que fica à frente do cordão azul; 
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a Diana, que fica no meio dos dois cordões, vestida metade vermelha e metade azul; o anjo, o 

pastor, a borboleta, a cigana, o velho, entre outros. As pastoras cantam e dançam 

acompanhadas com instrumentos de corda, sopro e percussão.  

Vale ressaltar que nessa manifestação popular existe uma grande interação com o 

público, que aplaude, joga flores e fitas. Outro aspecto interessante é a identidade de cada 

Pastoril, que carrega nome próprio e um jeito singular de se apresentar. 

O Pastoril é mais uma manifestação popular que deve ser preservada e 

reproduzida em nossas escolas, considerando também a dinâmica dos contextos históricos e 

sociais de cada lugar.  

Além do estudo, o curso propôs que a escola organizasse uma apresentação com o 

pastoril. O folguedo foi organizado nessa escola com as turmas da educação infantil. A 

professora montou a apresentação em parceria com uma colega, o que sem dúvida, é bem 

melhor que um trabalho feito isoladamente. O ensaio aconteceu durante duas semanas e as 

crianças se entusiasmaram muito com a apresentação. A professora relatou que durante os 

ensaios elas superavam a timidez, melhoravam a disciplina, a noção de espaço, coordenação 

motora, ritmo e entonação, além da satisfação que expressavam ao cantar e dançar. 

Essa manifestação artística é de fato muito rica para o desenvolvimento de 

habilidades artísticas, pois engloba várias modalidades, como o teatro, a dança e a música. 

Nesse sentido, vale ressaltar o quanto a experiência lúdica promove o prazer no ambiente 

escolar, tendo isso em vista, Colares (2001, p.21) assinala que: “Antes de tudo, a escola deve 

ser desejada pelas crianças e, para que seja assim, o espírito da escola deve ser alegre, festivo, 

curioso; em outras palavras, uma fonte permanente de prazer e descoberta”.  

O grupo de pesquisa esteve presente para prestigiar o evento juntamente com os 

pais dos alunos. Foi uma apresentação muito bonita, As crianças entraram segurando uma 

faixa onde o grupo se apresentava como “Pastoril cantando sementes”. Teve a exposição do 

presépio vivo, a oferta de flores ao menino Jesus e a tradicional dança e coreografia das 

crianças que, organizadas em duas filas, cantam e dançam, tocando pandeiros. Para finalizar 

cantaram juntas “Bate o sino”.  

É nessa perspectiva que a pesquisa pretende continuar atuando, descobrindo e 

sugerindo atividades artísticas voltadas para as manifestações artístico-populares que podem 

ser desenvolvidas nas crianças desde pequenas, promovendo na escola um encontro de 

gerações, onde as crianças possam se reconhecer também nas tradições de seus antepassados, 

mas que também podem está sempre renovando e recriando esses costumes, fortalecendo 

assim, a identidade cultural das mesmas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Podemos concluir com base nesse estudo que a escola pesquisada ainda não está 

organizada em torno de fundamentos teóricos que conduzam uma linha de trabalho voltada 

para uma concepção de Arte onde se priorize as expressões artísticas regionais. Mas 

percebemos que existe abertura do grupo gestor para isso, pois, a pesquisa foi muito bem 

aceita na escola. 

Outro fator importante foi à existência de iniciativas por parte de professores em 

desenvolver projetos de Arte que valorizam a cultura local. São posturas que podem ser 

consideradas como resistência ao atual sistema de ensino que privilegia um ensino 

conteudístico e descontextualizado da realidade local. 

Essa primeira intervenção da pesquisa na formação docente por meio do curso 

Introdução ao Folguedo do Pastoril proporcionou uma aproximação da escola com a cultura 

regional, possibilitando para as crianças o desenvolvimento de habilidades artísticas voltadas 

para a dança, a música e o teatro. As professoras e as crianças envolvidas expressaram a 

satisfação que é participar da produção e expressão de um folguedo tão bonito como esse. 

As manifestações artístico-populares são expressões que, se desenvolvidas no 

ambiente escolar, trazem vida e alegria para os educadores e aprendizes, pois, além de 

contribuir para a aprendizagem, faz com que os envolvidos nesse processo sintam-se no dizer 

de Paulo Freire (2007, p.41): “... como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos...”. Que tenhamos a ousadia da busca por uma 

escola que procure ser melhor todos os dias. 
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