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Resumo

Este artigo trata da importância das manifestações artístico-populares trabalhadas no ensino de arte e das
atividades desenvolvidas junto a professores da rede pública do Ceará buscando novas perspectivas de
ensino. Destacando, nesse contexto, o resgate da nossa identidade cultural, os temas transversais da
educação, as festas populares inseridas na sala de aula que valorizam a interdisciplinaridade das artes e
busca realizar uma formação continuada dos professores nessa área específica. As manifestações
culturais, que são formas de expressão artística, contribuem de sobremaneira no enriquecimento cultural e
pessoal do aluno formando futuros cidadãos que sejam mais atuantes críticos e criativos em nossa
sociedade.
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Abstract

Este artículo trata de la importancia de las manifestaciones artísticas y populares trabajadas en la
educación artística y las actividades desarrolladas por los maestros de escuelas públicas de Ceará que
buscan nuevas perspectivas en la educación. Resaltar este contexto, el rescate de nuestra identidad
cultural, los temas transversales de la educación, las fiestas populares insertados en el salón de clases que
valoran las artes interdisciplinarias y la búsqueda de la formación continua de los docentes en esta área
específica. Manifestaciones culturales, que son formas de expresión artística, contribuyen enormemente al
enriquecimiento cultural de los estudiantes y el personal que forma a los futuros ciudadanos que serán
críticos y creativos en nuestra sociedad.

Palabras-clave: Arte, Educación, Manifestaciones Artísticas.

1. Introdução

O presente trabalho apresenta uma pesquisa realizada com escolas de fortaleza que participaram de uma
investigação sobre as manifestações artístico-populares, inseridas na rede pública e no ensino de arte,
através da formação continuada de professores.
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A proposta para a realização deste trabalho teve como objetivo geral articular o ambiente comunitário com
o ambiente escolar através dos bens culturais populares como os folguedos e as festas tradicionais. E
como objetivo específico Investigar sobre as práticas lúdicas e populares no seio das comunidades
cearenses; colher dados sobre as práticas populares enquanto elemento constitutivo do ensino de arte;
fundamentar e fortalecer o ensino de arte através de coleta e sistematização de um conjunto de práticas
lúdicas e populares para vivificação no seio da comunidade escolar; capacitar educadores para apreensão
de conhecimentos básicos sobre brincadeiras e sua origem no folclore brasileiro; debater em sala de aula o
conceito de cultura popular fundamentando-se em estudos prévios; identificar um conjunto de obras
pertencentes ao contexto das manifestações artístico-populares. Orientar o educador ao
autorreconhecimento enquanto copartícipe na construção de uma identidade cultural brasileira e
compreender a interrelação entre arte e cultura, bem como entre arte popular e erudita.

A abordagem aqui empregada vincula-se a vertente crítica de educação e fundamenta-se em autores
como: BAKHTIN, FREIRE, COLARES, MAE, bem como nos PCN`s e sua perspectiva de ensino de Arte. O
trabalho enfatiza os dados encontrados mediante pesquisas feitas em duas escolas públicas de educação
básica, uma na capital e outra no interior do Ceará, em que seus professores passaram por um processo
de formação no ano de 2012 e de forma reflexiva pontuar os resultados obtidos.

2. Desenvolvimento

De acordo com os Parâmetros Curriculares considera-se que a arte na escola é tão importante quanto os
outros conhecimentos de ensino e também favorece o desenvolvimento do pensamento artístico e a
percepção estética do aluno, que adquire mais sensibilidade e imaginação. A criança por sua vez deveria
ter um maior contato com as manifestações artísticas desde pequenas, o que a tornaria um ser sociável e
feliz, conforme afirma Lowenfeld (1977)

As manifestações artísticas, iniciadas nos primeiros anos de vida, podem significar
para nossos filhos a diferença que existe entre indivíduos adaptados e felizes e
outros que apesar de toda a capacidade, continuam, às vezes desiquilibrados e
encontram dificuldades em suas relações com o próprio ambiente. (LOWENFELD,
1977, p.19)

Para isso a escola se torna importante no incentivo ao saber artístico e impulsionador, na formação
cognitiva e social de cada educando e não somente transmissor de conteúdos, como muitos pensam.

Apenas um ensino criador, que favoreça a integração entre a aprendizagem
racional e estética dos alunos, poderá contribuir para o exercício conjunto
complementar da razão e do sonho, no qual conhecer é também maravilhar-se,
se divertir, brincar com o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar
duro, esforçar-se e alegrar-se com descobertas. (PCNs, 2001, p.2)

Infelizmente ao que se refere às orientações e propostas dos PCNs, julga-se que nem saiam do papel, pois
muitas dessas teorias enfrentam diferentes realidades escolares que afastariam a teoria da prática real,
tornando o ensino de arte ainda mais difícil em uma sociedade que busca por resultados imediatistas. Para
Mae (2002, p.18) “A Arte na Educação como expressão pessoal e como cultura é um importante
instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual.”

Entendemos, assim, que cultura e arte andaram sempre juntas e por isso devem ser valorizadas,
principalmente no campo educacional. Para isto é necessário conhecimentos básicos sobre nossa cultura e
suas reais representações, assim define Colares (2001, p.27) “quando falamos em representações da
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cultura popular, referimo-nos ao conjunto de ideias que se tem da cultura popular ou de um mundo
material e subjetivo que a representa.”

Aprendemos com Paulo Freire a rejeitar a segregação cultural na educação, onde a escola deve admitir o
ensino das duas culturas: a erudita e popular, ambas contribuíram no processo de formação da sociedade
e em sua identidade cultural, para isso Freire (1999) coloca que:

Questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de
classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática
educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem que ver
diretamente com a assunção de nós por nós mesmos. (FREIRE, 1999, p.47)

Ana Mae Barbosa (1978, p. 13) “defende que os novos métodos de ensino de Arte não são resultantes
simplesmente da junção da Arte e a Educação, muito menos da oposição entre elas, mas da sua
interpenetração.” O ensino de Arte trabalha também a interdisciplinaridade onde podemos associá-la com
outras matérias; como também a interculturalidade associando o trabalho do artista que vive na
comunidade com a arte universal.

As manifestações artísticas de cada sociedade são valorizadas, através dos tempos, e quando isso não
ocorre normalmente vê-se um desprezo por todo fenômeno artístico ou cultural, visando apenas o que lhe
é oferecido pela indústria cultural que aproveita a alienação popular para vender sua mercadoria barata
obtendo lucro sobre as classes menos favorecidas. Com base nisso defende-se que as escolas possam
passar conceitos sobre Arte e Cultura em prática cotidiana, visando tornar o discente cada vez mais crítico
e que possa reconhece-se, questionar-se e entreter-se no que diz respeito a Arte, escolhendo o que
realmente lhe favoreça tanto culturalmente quanto esteticamente conforme seus ideais.

Para Colares (2001) a valorização da arte no âmbito escolar tem contribuído de forma significativa no
reconhecimento das demais linguagens e na livre expressão infantil em seu processo de criação,
permitindo também desenvolver o pensamento crítico.

O ensino de artes permite ao aluno compreender a partir dos processos de
criação, ser capaz de transformar o seu cotidiano, aguçando, assim, as atitudes
críticas tão presentes no pensamento humano, que muitas vezes se encontram
adormecidas, sem negar-lhe a dimensão lúdica e prazerosa de uma produção
artística. (COLARES, 2001, p. 12-13)

Ao ensinar nas séries iniciais na escola o professor deverá ter conhecimento sobre as linguagens artísticas:
Artes visuais, dança, música e teatro e como deverá apresentá-las aos seus alunos. Para isso é necessário
que o professor tenha um conhecimento prévio sobre os Parâmetros Curriculares e Referenciais Teóricos,
contribuindo na orientação didática, bibliográfica e avaliativa referente ao ensino de arte na escola.

Assim diante dos pensamentos destes autores, percebe-se que o conceito de
estética e de educação estéticas, modifica-se a cada diferente geração, e isto
podemos perceber por meio dos variados conceitos sobre estética, exposto
pode-se afirmar que: sem a nova arte não haverá o novo homem. (VIGOTSKI,
2001b, p.329)

2.1 Cultura Popular e Escola

Ao tratarmos das representações populares surge a pergunta: Quais são essas representações e como elas
são inseridas na escola Para refletirmos sobre isso é necessário que conheçamos um pouco sobre cultura
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popular e suas manifestações.

A cultura popular tem sido definida como um conjunto de atitudes, crenças, códigos de comportamento
próprios das classes ditas, subalternas e inferiores, considerada a partir de certo período histórico, século
XIX, pela elite propagadora da cultura erudita mostrando uma visão, paternalista e preconceituosa da
época.

A diversidade de expressões da cultura popular está presente na dança, na representação como o teatro,
no artesanato, na musicalidade nordestina, brasileira e universal. E a escola mostra-se como uma ponte
fundamental para se conhecer a cultura local e de outros, como também representá-la de forma artística
dentro da mesma.

Na cidade de Fortaleza é comum na semana santa a malhação do Judas como uma tradição popular que
retrata a traição de Judas a Jesus Cristo, sendo queimado em praça pública, é comum também em festas
juninas as danças de quadrilhas, o soltar balões, o uso de simpatias e músicas nordestinas que retratam
bem o viver no campo.

E outras manifestações que encontramos da cultura-popular é a literatura de cordel e os cantadores de
versos com violas, cantados em praças e feiras públicas, típica da manifestação da cultura oral. Ao afirmar
Cascudo, citado por Arantes (1990) que “O povo é um clássico que sobrevive.” (p.16), reafirmamos que
um cearense, que reconhece seus valores culturais, não esquecerá as tradições orais da sua gente tão
facilmente.

A culinária se mantinha fiel ao século XVIII. A indumentária lembra um museu
retrospectivo. As orações fortes, os hábitos sociais, as festas da tradição, as
conversas, as superstições, tudo era o Passado inarredável, completo, no
presente. (A. A. ARANTES apud CASCUDO, 1990, p. 16-17)

De acordo com a LDB 9394/96: “A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber são além de norma constitucional inviolável, princípio fecundador do
processo de aprendizagem com autonomia.” (2006, p. 36)

Portanto, no âmbito escolar a pesquisa de manifestações artístico-populares veio favorecer as diferentes
culturas e experiências de cada aluno representando costumes e crenças populares e em seguida refletir
sobre a formação docente no ensino de arte inserido em uma sociedade capitalista voltada para os
mecanismos de produção em massa.

3. Metodologia

A metodologia adotada foi à pesquisa-ação que contribuiu para repensar a formação docente,
considerando o universo da Arte e da sensibilidade visando uma postura mais criadora do ensino em sua
prática docente. Inicialmente, escolheu-se como instrumentos de pesquisa, a entrevista e a observação,
tendo em vista documentar e intervir na atuação de duas escolas públicas do Ceará referente ao ensino de
arte com apoio da universidade na formação continuada desses professores. Foi criado um grupo
formativo composto por alunos em processo de graduação e professores da rede pública, apoiados por
dois professores universitários que participaram de forma ativa nesta pesquisa.

Com o objetivo de contribuir para o redimensionamento da Arte e a Cultura na formação do professor,
buscou-se investigar os fenômenos artístico-populares ainda existentes na escola básica e como o ensino
de arte tem colaborado na formação da identidade cultural de seus alunos. O grupo formativo composto
por alunos da graduação e professores de escolas públicas encontra-se em processo de formação através
de cursos e oficinas, sessões de estudo em grupo que adotou como procedimento de investigação, estudos
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bibliográficos, para obter nessas leituras a fundamentação teórica necessária para produção de trabalhos
científicos visando fortalecer a teoria com a prática em sala de aula.

Os envolvidos neste projeto visaram alcançar mudanças consistentes na prática escolares do ensino de
Arte em suas respectivas escolas, procurando despertar a percepção artística dos alunos foram feitos
levantamentos e entrevistas junto à comunidade escolar sobre a existência de festas populares e
folclóricas ainda atuantes nas escolas públicas, obtendo-se assim resultados pouco animadores nessa
investigação.

Notou-se que a arte por ser muito diversificada divulga melhor a cultura popular da comunidade ao
promover festivais, festas, danças e representações teatrais que desenvolvem a criatividade, a
concentração e a ludicidade em geral. Entretanto, desenvolver atividades artísticas em sala de aula,
requer maior planejamento por parte dos docentes, que ainda preocupam-se com o conteúdo dos livros,
prezando por práticas convencionais e ultrapassadas.

Os resultados apontaram para uma maior caracterização da cultura popular na comunidade rural da escola
do interior, visto que a professora contribuiu relatando suas experiências com o cordel e as festas juninas
onde demonstrou maior aproveitamento das festas tradicionais da região.

Enquanto isso, na escola da capital de Fortaleza, constatamos a realização de atividades rotineiras sem
inserção da prática artística bem como uma maior adaptação da aprendizagem realizada em oficina deste
projeto de pesquisa como a realização de isogravura em sala de aula, que contou com a participação de
todos os alunos. A professora identificou uma maior interação de seus alunos envolvidos na atividade
proposta em sala, especialmente por se tratar de uma atividade artística-cultural.

4. Considerações finais

Os dados colhidos através de entrevista e observação mostrou que os professores em questão pouco
conhecem sobre suas raízes culturais não articulando ao universo do ensino na escola. Muitas vezes, o
único elo entre eles (alunos e professores), ou seja, a identidade cultural está inexplorado no universo
escolar, pois ainda carecem de maior consciência de si e de valorização das nossas raízes culturais, bem
como maior preparação docente para abordagem das artes no projeto educacional que desenvolvem. Na
pesquisa de campo constatou-se que as escolas da rede pública em questão não mantêm atividades
artísticas regulares. Entre as festas populares mais comemoradas na fala dos professores estão o carnaval
e festas juninas, mesmo assim sua inserção no ambiente escolar está fragmentada e desarticulada do
projeto pedagógico.

Entendemos que o ensino de Arte deve estar intimamente ligado à compreensão da cultura como

manifestação viva de uma dada sociedade. É urgente primeiro partir do universo da cultura local para se

iniciar a descoberta da arte por professores e alunos da escola básica, mas igualmente é necessário que os

alunos da escola básica tenham acesso a museus, exposições de arte e aos demais bens imateriais

brasileiros para a superação da elitização da arte e da cultura.
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