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Apresentação institucional

A Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomenta-
dora, no âmbito local, das Políticas Nacionais de Educação a Distância 

em parceira com a Secretaria de Educação a Distância – SEED, o Ministério 
da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES. Nessa 
direção, duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta ins-
tituição: a primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do 
Ensino Básico, sendo implementados cursos de licenciatura e pós-graduação lato 
e stricto sensu; a segunda volta-se para a Formação de Gestores Públicos, por 
meio da oferta de bacharelados e especializações em Administração Pública e 
Administração Pública Municipal.

Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a SEDIS tem disponibilizado 
alguns meios didáticos e pedagógicos, entre os quais se destacam os materiais 
impressos, que são elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto 
gráfico específicos para atender as necessidades de um aluno que aprende a 
distância. Quanto ao conteúdo desses materiais, é elaborado por profissionais 
qualificados e que têm experiência relevante na área, contando ainda com o 
apoio de uma equipe multidisciplinar. Além do material impresso, que é a 
referência primária para o aluno, são indicadas outras mídias, como videoau-
las, livros, textos, filmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e 
webconferências, que possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os 
sujeitos do processo de aprendizagem.

Com isso, a UFRN, por meio da SEDIS, integra-se ao grupo de instituições 
que assumiram o desafio de contribuir com a formação desse “capital” huma-
no, tendo incorporado a EaD como modalidade capaz de superar as barreiras 
espaciais e políticas que tornaram cada vez mais seleto o acesso à graduação e 
à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN está presente em 
polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, interiorizando 
e tornando o Ensino Superior uma realidade que contribui não só para diminuir 
as diferenças regionais como também para transformar o conhecimento em uma 
possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento 
intelectual e econômico assumido por diversas instituições que se comprome-
teram com a Educação e com a reversão da seletividade do espaço quanto ao 
acesso e ao consumo do saber, bem como REFLETE O COMPROMISSO DA SEDIS/
UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, como modalidade estratégica para a 
melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil.

Secretaria de Educação a Distância 
SEDIS/UFRN
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Apresentação da disciplina
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O ensino de Artes vem sofrendo modificações ao longo da história das re-
formas educacionais (LDB nº4024/61, nº 5692/71 e nº 9394/96, PCN: 
Artes), percebe-se que a arte é pouco valorizada e sofre certo preconceito 

nos espaços escolares. Um dos grandes desafios do ensino de Arte na contem-
poraneidade é tornar-se um componente curricular reconhecido por alunos e 
professores dos outros componentes curriculares, uma vez que ainda recebe o 
estigma de apêndice para as outras disciplinas na Educação Básica.

Pensamos que o ensino de Arte exige uma postura investigativa dos pro-
fessores e dos alunos diante dos processos de transformações exigidos pelos 
documentos oficiais da educação brasileira. Acreditamos que a apropriação dos 
conhecimentos em Arte se dará na medida em que houver aprofundamento  
e inter-relação entre esses conhecimentos e a realidade. Tal forma de pensamento 
e de trabalho estará superando a prática da Arte pela arte e ressignificando os 
saberes para os alunos. 

Diante desse cenário, o livro de Artes visa ampliar o repertório do licencian-
do, a partir da discussão sobre as temáticas centrais das linguagens artísticas, 
conceitos, fundamentos e metodologias da área. Com isso, buscamos subsidiar 
a formação docente inicial alicerçada na iniciação de práticas escolares que va-
lorizem o ensino da Arte e seus fundamentos no contexto da educação escolar 
tomando como campo de conhecimento da área as quatro linguagens artísticas 
(Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) com vistas à ampliação da formação 
humana e cidadã, considerando a diversidade da sociedade na atualidade.

Para nos aproximar dessa área de conhecimento, investigaremos alguns con-
ceitos que envolvem o ensino e a aprendizagem de Artes Visuais na educação 
contemporânea, em busca de relações que apontem para a organização do tra-
balho pedagógico na sala de aula. Esperamos ampliar nossos conhecimentos, 
sistematizando conceitos sobre o som e seus parâmetros que, acompanhados 
do silêncio, formam os elementos constitutivos da música. Também perceber 
o corpo como instrumento musical primeiro do homem e sua importância na 
educação musical, podendo, assim, aprofundar nossos conhecimentos sobre os 
instrumentos, a notação e os estilos musicais. Direcionar o futuro professor ao 
mundo da dança e às possibilidades que essa linguagem artística pode oferecer, 
na sua teoria e práxis pedagógica, com o ensino de Artes na escola por meio da 
apreciação, da vivência e da contextualização em dança e também a reflexão de 
um breve panorama sobre a origem do teatro, seus elementos e aos fundamentos 
da pedagogia do teatro, o qual estabelece relações entre teoria e prática. Será dada 
a oportunidade para se conhecer o teatro de formas animadas e suas diferentes 
técnicas de confecção e manipulação, mais especificamente o teatro de sombras 
e luvas, em especial suas histórias, possibilidades expressivas e comunicativas.
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Por fim, gostaríamos de destacar alguns pontos dessa reflexão como apon-
tamentos para a atividade epistemológica e o conhecimento da Arte. Cenários 
epistêmicos que podem se tornar uma agenda de pesquisa, a saber: 1) enten-
dimento e conhecimento dos documentos oficiais, a exemplo dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais em Arte e da Lei de Diretrizes e Bases, para se com-
preender as transformações acerca do ensino de Arte; 2) a necessidade de 
discussão sobre o processo de ensino e aprendizagem, enfocando a Arte como 
área de conhecimento, com objeto específico de estudo para cada uma das 
quatro linguagens artísticas; 3) encaminhamentos metodológicos que orien-
tem a prática em sala de aula, bem como o enfoque da história da arte sem 
se prender à sua linearidade; 4) articulação crítica entre os conteúdos e as 
diferentes linguagens artísticas e 5) definições de princípios comuns que orien-
tem o planejamento curricular de Arte, bem como o papel da disciplina e do 
professor de Arte na escola pública. Consideramos essa agenda de pesquisa 
como indicativos fundamentais para a ampliação do pensamento crítico em 
Arte. Desse modo, esperamos que este material permita leituras e discussões 
profícuas para o campo da Arte, do ensino e da Educação.

Marcilio de Souza Vieira





Introdução ao ensino de Artes
Adeilza Gomes da Silva Bezerra

1
Aula
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Apresentação

Caro aluno, Introdução ao ensino de Artes é a primeira aula, 
de um conjunto de dez aulas destinadas à disciplina Ensino 
de Arte na Escola. Nesta aula, discorreremos a respeito do 

ensino da arte e seus fundamentos no contexto da educação escolar. 
Tomaremos a arte como campo de conhecimento que possibilita 
construções de saberes artísticos e estéticos por meio do ensino de 
Artes Visuais, de Dança, de Música e de Teatro, com vistas à amplia-
ção da formação humana e cidadã, considerando a diversidade da 
sociedade na atualidade.

Nesta perspectiva, estudaremos os fundamentos teórico-meto-
dológicos para o ensino de Artes na contemporaneidade, destacando 
o papel do professor na organização de um trabalho pedagógico e de 
um projeto formativo. Desse modo, pretende-se formar um docente 
capaz de promover vivências na escola nas quais o educando seja 
respeitado como um sujeito social em formação, colocando-o em 
contato com experiências artísticas, imaginativas, sensoriais e estéti-
cas, considerando ainda, que nos tempos singulares da infância e da 
adolescência, o conhecimento, o afeto, a estética e a cognição cami-
nham juntos. Portanto, o conhecimento não está separado da vida.

Adotaremos, para o desenvolvimento da aula, estudo de textos; 
leitura de imagens referentes aos artefatos da cultura visual e aos 
variados elementos da natureza; e à cultura de movimento relativos 
à temática em foco nesta disciplina, bem como exemplos da experi-
ência dessas professoras com o ensino da Arte, em especial as Artes 
Visuais. Pensando nisso, buscamos envolver os docentes em forma-
ção de maneira colaborativa na realização das atividades propostas.

Introdução ao ensino de Artes : 
Conforme o Conselho Nacional de 

Educação (CNE, 1 de janeiro de 2006), 

denomina-se Artes o componente curricular 

referente ao ensino e a aprendizagem das 

linguagens artísticas – artes visuais, dança, 

música e teatro – na Educação Básica. 

Quando nos referimos à arte como área de 

conhecimento, emprega-se o significado 

estabelecido pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997).

Cultura de movimento:  
Saberes que emergem do corpo e se 

configuram no movimento, tais como: 

capoeira, esporte, pastoril, quadrilha, 

dança contemporânea, boi de reis, teatro de 

bonecos, performances, jogos recreativos, 

dentre outros.
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2

Objetivos

 Conhecer o percurso histórico do ensi-
no de Artes no Brasil, reconhecendo a 
arte como área de conhecimento artís-
tico, cultural e estético cujo ensino e a 
aprendizagem da mesma contribuem 
para a formação de sujeitos autores, 
co-criadores da/na vida.

 Identifi car e distinguir os fundamen-
tos teórico-metodológicos do ensino 
de Artes, compreendendo o papel 
do professor enquanto mediador 
desse ensino e as perspectivas pe-
dagógicas mais adequadas à prática 
educativa desse componente curri-
cular na atualidade.





Saiba mais
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Lembranças: ideias primeiras

Caro aluno, a lembrança nos liberta. Uma vez que a revisitamos, 
a socializamos e apropriamo-nos dela, ela nos possibilita ir ao 
encontro do que fomos um dia para assumirmos o que somos 

e pretendemos ser hoje. Sendo assim, iniciemos nossa aula indo ao 
encontro das lembranças de nossa vida estudantil na escola e fora 
dela, relacionando com a arte.

Ao entrar em contato com nossas lembranças, constatamos que a 
aprendizagem significativa e a construção do conhecimento em Artes 
resultam das experiências que fizeram sentidos e foram significativas na 
nossa história. Nessa perspectiva, somos sujeitos e autores de nossa his-
tória política, cultural e pedagógica. Além dessa historicidade, o conheci-
mento é dinâmico e também construído a partir do lugar e da cultura nos 
quais estamos inseridos. Por isso, no ensino e na aprendizagem da arte, 
faz-se necessário considerar as histórias de vida dos educandos, a cidade 
como espaço educativo e a diversidade cultural, conforme preconiza os 
documentos da área, a saber: Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte 
e Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 1997, 2015). 

Nesta aula e nas próximas veremos como um professor pode se 
apropriar do conhecimento da história de vida, do patrimônio ma-
terial e imaterial e da diversidade cultural que o aluno tem contato 
para mediar a educação artística e estético

Diversidade Cultural:  
A diversidade cultural diz respeito ao 

reconhecimento dos diferentes códigos, 

classes, grupos étnicos, crenças e sexos na 

nação, assim como o diálogo com os diversos 

códigos culturais das várias nações ou 

países, que incluem até mesmo a cultura dos 

primeiros colonizadores (BARBOSA, 2005).

<http://www.museudapessoa.net/_index.php/porti-
folio_curso/153-educacao->.Acesso em: 19 abr. 2014.

Acesse o link anterior e conheça o programa “Me-
mória Local na Escola”, desenvolvido pelo Museu da 
Pessoa. No vídeo, as crianças narram como elas se 
apropriaram da leitura e do desenho a partir de entre-
vistas com moradores da comunidade. Que tal realizar 
na escola, a Memória das Artes Visuais ou da Dança, 
da Música, do Teatro do Lugar com a participação ati-
va dos educandos?



1Atividade

1

2

3
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Faça uma breve viagem no túnel do tempo. Feche os olhos e tente 
lembrar-se de suas vivências com a arte na escola de Ensino Funda-
mental e Ensino Médio, considerando uma das linguagens artísticas 
a seguir: Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Para fazer a 
tarefa, opte pela linguagem artística que você mais se identifica.

Escreva uma carta narrando essas lembranças, tradutoras da 
memória de seu encontro com a arte. Essa carta será postada 
no fórum de discussão da disciplina.

Complete as questões a seguir nominando o local, a data 
(aproximação de mês/ano), o nome ou o título (quando for 
o caso) da última vez em que você foi:

�� ao cinema.

�� ao teatro.

�� a um show.

�� a um museu ou galeria.

�� a uma livraria.

�� a um passeio para apreciar um patrimônio cultural.

�� a um festival ou outro evento artístico-cultural.

Tomando como ponto de partida as suas vivências artístico-
-culturais e a linguagem artística que você mais se identifica, 
reflita sobre o papel do professor de Artes e o propósito do 
ensino desse componente curricular na escola de Educação 
Básica. Registre por escrito suas reflexões. Ao final, encami-
nhe para seu professor por meio de um fórum de discussão 
na Plataforma Moodle.
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Por que ensinar Artes? 
Faz-se necessário a presença da arte nos currículos escolares, 

pois ela é um conhecimento construído pelo sujeito no decorrer dos 
tempos e dessa, quando fazendo parte de uma coletividade, consti-
tuir um patrimônio cultural da humanidade. Todo ser humano tem 
direito ao acesso a esse saber, dentro e fora da escola. Outras razões 
as quais justificam o ensino de Artes são, por exemplo, o fato de ela 
modelar a experiência humana, ampliar o sistema de significação do 
objeto (real ou imaginário), dar forma à relação entre sensibilidade 
e cognição, além de educar o olhar para a compreensão de si, do 
outro e do mundo. Aliás, uma das premissas do ensino de Artes é 
a ampliação da capacidade crítica dos educandos para a leitura e 
compreensão das composições estéticas e da diversidade cultural. 
Em termos contemporâneos, isso significa educar na perspectiva da 
alfabetização, dos letramentos artístico e estético para promover a ci-
dadania artístico-cultural e, consequentemente, a formação humana. 

Convém ressaltarmos que refletir a respeito do ensino de Artes na 
atualidade leva-nos a alguns questionamentos, tais como: 

�� De que forma o professor tem entendido o fenômeno da Arte e 
sua função na Sociedade, e como esse profissional está construin-
do tal entendimento junto ao estudante?

�� De que modo esse professor pode gerar uma experiência em sala 
de aula provocadora de conhecimento artístico e estético?

�� Como fazer para o ensino deixar de ser uma tarefa entediante, 
de execução e reprodução de saberes, para vir a ser um ato de 
investigação e de construção de conhecimento?

Isso significa uma mudança de foco que requer estabelecer outra 
relação com o saber. Uma relação fundamentada na compreensão de 
educação que tem como base o exercício do ensino e da aprendiza-
gem como movimento dialético de ação-reflexão-ação intermediada 
por uma abordagem interdisciplinar, dialógica e problematizadora. A 
dialogicidade aqui é entendida na perspectiva freireana defende a re-
novação da prática pedagógica por meio da organização reflexiva do 
pensamento crítico. Além disso, propõe uma abordagem gerada pelo 
diálogo, problematizador e desafiador para engajar docente e discente 
na construção do conhecimento em prol da realidade desejada.

Isso possibilita a construção coletiva do conhecimento, obje-
tivando romper com a concepção tradicional de ensino somente 
como transmissão de conteúdos. Estamos chamando de construção  
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de conhecimento a busca de apropriação de um objeto pelo sujeito; 
isto é, a percepção, ou apreensão, do sujeito sobre a realidade, tendo 
em vista que a apropriação do conhecimento se dá pela relação e 
articulação que esse sujeito vai tecendo sobre os diferentes pontos de 
vista e demandas que essa realidade lhe apresenta, para que possa 
atuar de forma propositiva, posicionando-se conscientemente frente 
aos desafios postos pelo meio circundante.

Considerando que o conhecimento é o ato ou o efeito de conhecer, 
que exige experiência, prática de vida, informação, discernimen-
to, critério, leitura, comunicação etc., então, o conhecimento pode 
ocorrer no cotidiano de diversas formas, em diferentes dimensões, 
diferentes graus e espaços. Destacamos o espaço escolar como um 
desses lugares que está estruturado especificamente para dar acesso 
ao conhecimento sistematizado por uma dada cultura.

Portanto, salientamos que é importante estar atento para perceber: 
como a escola está desempenhando seu papel na construção coletiva do 
conhecimento; como se estabelece a permanente relação de diálogo e de 
problematização; como os educandos estão inseridos nesse processo de 
aprendizagem e qual leitura de mundo está sendo feita por eles. 

Dessa forma, quando o professor sugere aos educandos a leitura 
de um objeto, de uma cena, de um gesto, de um som etc., essa lei-
tura implicará em informações prévias sobre o repertório do leitor 
e objetivará entrelaçar o conhecimento, a inferência e a imaginação 
acerca do objeto apreciado/lido. Ou seja, “a leitura depende do que 
está em frente e atrás dos nossos olhos” (PILAR, 1999, p. 12). Haja 
vista que o ser criança, o ser adolescente e o ser jovem no mundo 
atual chegam à escola com diferentes conhecimentos, histórias e 
vivências de prazer ou não com narrativas visuais, sonoras e corpo-
rais, sendo produtoras e consumidoras de distintas culturas na vida 
cotidiana. A existência do educando no mundo traz para si uma teia 
de leitura multidimensional.

Sob esse ponto de vista, pressupõe-se que a escola seja lugar do 
aprendizado da condição humana em que pode fazer emergir apti-
dões cognitivas mais imaginativas, mobilizadoras e dialogais, onde 
os aprendentes se exercitem como sujeitos implicados no mundo, na 
teia da vida e no conhecimento.

Esses pressupostos suscitam uma organização curricular singu-
lar e particular na qual o educador em sua práxis se perceba como 
mediador de letramento artístico e estético, concebendo o educando 
como sujeito pleno e detentor de direitos às aprendizagens. Desse 
modo, o professor deve por em exercício a não polivalência em sua 
prática educativa em Artes tendo em vista construir novos sentidos 
para o currículo da educação escolar pelos caminhos do Ensino de 
Artes Visuais, Ensino de Dança, Ensino de Música e Ensino de Teatro.
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Isso requer um novo desenho curricular com saberes renovados e 
práticas escolares nas quais colocamo-nos numa postura de aceitação 
e de reconhecimento de que o educador e o educando fazem parte 
de um mesmo círculo produtivo de aprendizagem. 

Tal situação sinaliza nossa preocupação com o exercício de uma 
docência na qual o professor realize sua ação pedagógica conside-
rando as singularidades da infância, da adolescência, da juventude; 
a formação de leitores/autores; a especificidade e princípios teórico-
-metodológicos das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro 
a fim de contribuir com aprendizagens significativas dos educandos 
na sala de aula, e, desse modo, letrando-as para a vida.

Perspectivamos um currículo escolar aberto ao diálogo entre as 
áreas de conhecimento de forma humanizada e interdisciplinar com 
base na educação inclusiva, mediado por uma pedagogia que conduza 
o educando a: ser problematizador e investigador do saber enquanto 
sujeito implicado, produzindo novos sentidos para a vida; ler e escrever 
em diferentes (con)textos e expressar-se em distintas linguagens com 
poética, originalidade, criticidade, inventividade; valorizar a diversi-
dade cultural, reconhecendo-se como corresponsáveis da história da 
vida humana e aprendendo a se colocar de corpo inteiro num projeto 
de sociedade em que crianças, mulheres e homens vivam felizes.

Essa concepção de currículo diz respeito aos desafios postulados 
para a educação escolar em Artes, tomando como foco o papel do pro-
fessor no processo do ensinar e aprender esse componente curricular. 
Tal tese considera que a preparação do professor, por meio da formação 
inicial e continuada, é determinante para configurar um desempenho 
qualitativo na sua docência. De acordo com Paulo Freire, “ensinar não 
é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1987, p. 47). Para 
ele, ensinar exige a adoção de valores éticos e estéticos, o respeito aos 
saberes dos outros, a rejeição de todas as formas de discriminação, a 
solidariedade com as questões humanitárias e comprometimento polí-
tico com o que se faz. Nesse contexto, é imprescindível que educador 
sempre reflita acerca de sua prática em sala de aula.

Entre outras competências, Freire destaca a necessidade de o edu-
cador buscar a sua própria identidade cultural, o seu desejo de auto-
nomia, o bom senso, a humildade e o querer bem a seus alunos etc. 
Sendo assim, é à luz dessas concepções de ensino e aprendizagem 
que retomaremos as questões inicialmente apresentadas neste texto 
e assim refletir e desenvolver nossa argumentação em torno dos fun-
damentos que se fazem pertinentes às concepções contemporâneas 
relativas à epistemologia do ensino de Artes.
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Com base no que foi trabalhado até o momento, pro-
pomos uma atividade intitulada Memória Cultural na 
Educação Artístico-Estética. Propomos para esta tare-
fa a leitura audiovisual dos documentários “Atlântico 
Negro na rota dos Orixás” e “Véio”, produzidos, res-
pectivamente, pela Itaú Cultural e pelo Instituto Arte 
na Escola; e na leitura do texto “Arte, Educação e Cul-
tura”, de Ana Mae Barbosa. 

A intencionalidade desta atividade é discutir as influências socio-
culturais como elementos constitutivos da formação artística e estética, 
abordando a relação entre “memória e cultura”, cujos sentidos e sig-
nificados estão presentes em diferentes organizações simbólicas, tais 
como: música, teatro, culinária, vestuário. Paralelamente, compreender 
a complexa rede de termos que pressupõe a concepção de diversidade 
cultural. Para o desenvolvimento dessa atividade sugerimos:

Assistir aos vídeos documentários, buscando identificar aspectos 
estéticos, artísticos e culturais sobre os documentários.

Atlântico Negro na rota dos Orixás – produzi-
do pela Itaú Cultural. Disponível em: <http://
www.youtube.com/watch?v=5h55TyNcGiY>. 
Acesso em: 12 abr. 2014. Disponível também no 
acervo da TV ESCOLA.

Documentário com duração de 54 min. 
Filmado no Maranhão, na Bahia e em Benim, 
o documentário faz uma viagem no espaço e 
no tempo em busca das origens africanas da 
cultura brasileira. Partindo das mais antigas 
tradições religiosas afro-brasileiras: o Candom-
blé, e o Tambor de Mina, Atlântico Negro na 
rota dos Orixás transporta o espectador para 
a terra de origem dos orixás e voduns: Benim, 
onde estão as raízes da cultura jeje – nagô. 
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Véio – produzido pelo Instituto Arte na Escola, presente no acervo 
do Pólo Arte na escola DEART/UFRN Disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=nssgfaeXINo>. Acesso em: 12 abr. 2014. Dis-
ponível também no acervo do Pólo Arte na escola, no DEART/UFRN.

Documentário com duração de 20 min. Apresenta depoimento e 
obras do agricultor e artista Cícero Alves dos Santos. A narrativa do 
artista nos fala de seu processo criativo e a relação dele com a arte. 
São esculturas, em tamanho natural ou gigante, de homens, mulheres, 
crianças e animais em cenas do cotidiano.

�� Descreva, em um texto de 01 lauda, as compreensões de estética 
e de arte presente nos objetos artísticos culturais apresentados 
nos dois documentários, estabelecendo relações com padrões 
estéticos próximos e distantes das vivências de professores e/
ou educandos.

�� Com base no texto Arte, Educação e Cultura, de Ana Mae 
Barbosa, escreva um gênero textual de sua preferência sobre as 
noções de identidade cultural, multiculturalismo, pluriculturali-
dade, interculturalidade, relacionando-as à concepção de diver-
sidade cultural e estabelecendo relações com a estética presente 
nos documentários da atividade anterior (o texto Arte, Educação 
e Cultura, de Ana Mae Barbosa está disponível em: <http://
dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revista7-mat5.pdf>. 
Acesso em: 13 abr. 2014).

�� Produza relicários sobre suas lembranças e memórias, em micro ou 
macro escalas. Para colaborar com seu processo criativo, estude a 
artista Jeanete Musatti que trabalha com essa proposição estética. 
Você pode começar sua pesquisa a partir do seguinte site: Disponível: 
<http://artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/44/>. Acesso 
em: 14 abr. 2014. O relicário de sua criação deverá ser encaminhado 
para o polo, onde será organizada uma exposição.
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Ensino de Artes:  
uma dose de memória e história

O ensino e a aprendizagem da arte na atualidade, principalmen-
te no final do século XX e início da primeira década do século XXI, 
vem passando por transformações rápidas e contínuas, abrangendo 
desde o fim da polivalência nas práticas educativas em Artes com 
a extinção dos Cursos de Licenciatura em Educação Artística com a 
Habilitação em Desenho, Artes Plásticas, Música e Artes Cênicas e o 
início da implantação e implementação dos Cursos de Licenciatura 
em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro nas Instituições de Ensino 
Superior por meio da formação docente inicial. 

Essas transformações provenientes das pesquisas em Arte/Educa-
ção e dos movimentos políticos/sociais de profissionais, especialistas 
e professores da área ganham força e visibilidade há quase duas 
décadas, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 
9394/96 com a obrigatoriedade do ensino da arte enquanto compo-
nente curricular no currículo escolar da Educação Básica (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio) e da delimitação das 
linguagens artísticas Artes Visuais, Dança, Música, Teatro pelos Pa-
râmetros Curriculares Nacionais PCN/Arte (1996/97) como áreas 
âncoras para o ensino da arte na escola (BEZERRA, 2013).

Arte/educação: A diversidade cultural diz respeito ao reconheci-
mento dos diferentes códigos, classes, grupos étnicos, crenças e sexos 
na nação, assim como o diálogo com os diversos códigos culturais 
das várias nações ou países, que incluem até mesmo a cultura dos 
primeiros colonizadores (BARBOSA, 2005).

A LDB e os PCN suscitam um repensar a formação inicial e conti-
nuada do docente, o currículo e a organização curricular das escolas 
e o acesso do profissional dessas áreas aos sistemas públicos de edu-
cação através do concurso público, instituindo um novo paradigma 
para o ensino da arte (visual, musical, teatral e da dança) e para a 
aprendizagem significativa pelos discentes na educação escolarizada. 
Além da LDB 9394/96 e do PCN/Arte (1996/97), acrescente-se a Lei 
11.769/08 que dispõe sobre o ensino obrigatório da Música na Educa-
ção Básica e a PL 7.032, de 2010, aprovada em 01 de outubro de 2013.

Com base nessas legislações, nas “Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) para a Formação de Professores da Educação Básica, pela resolu-
ção CNE/CP nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002” e orientações da Câmara 
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – CNE/CES 
nas respectivas resoluções nº 02/2004 – Música, nº 03/2004 – Dança, 
nº 04/2004 – Teatro, as Universidades Federais Brasileira começaram a 
extinguir gradativamente a Licenciatura em Educação Artística – Habi-
litação em Artes Plásticas, Desenho, Música e Artes Cênicas e iniciaram 
a criação das Licenciaturas em Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. 
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E com a instituição da licenciatura específica, a formação inicial 
e continuada do professor do ensino de Artes busca ressignificar os 
saberes e fazeres para a docência da arte visual, musical, teatral e da 
dança tentando não repetir a inépcia praticada com a visão de Educação 
Artística (EA) criada pela LDB 5.692/71 quando no parecer 540/77 do 
Conselho Nacional de Educação afirmava que a EA “[...] não é uma 
matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutu-
ando ao sabor das tendências e dos interesses” (BRASIL, 1997, p. 28). 

Este entendimento desencadeou o fenômeno do docente genera-
lista no ensino da arte com uma ação pedagógica centrada na poli-
valência. Infelizmente, a maioria das práticas pedagógicas em Artes 
é norteada por esse fenômeno, marca da Educação Artística ainda 
enraizada nas culturas e práticas escolares atuais. “[...] As escolas 
insistem em práticas polivalentes e propostas que beiram o ‘modelo 
de como fazer’” (LAMPERT, 2010, p. 444).

Antes mesmo de garantir sua presença no Currículo Oficial – o 
que se deu com a obrigatoriedade do ensino da arte enquanto com-
ponente curricular (Lei 9394/96) –, 

foram cristalizadas experiências significativas nessa área de co-

nhecimento, a exemplo das escolinhas de arte criada por Augusto 

Rodrigues (1948), das escolas parque de Anísio Teixeira (Salvador) 

e Darcy Ribeiro (Brasília), das escolas vocacionais paulistas e das 

escolas de aplicação ligadas aos cursos de formação de professores 

de algumas universidades públicas, projetos estes que foram adulte-

rados por ingerência da ditadura militar (SANTANA, 2010, p. 206).

Muito posteriormente aos movimentos das Escolinhas de Arte no 
Brasil, em 1973, os cursos de licenciatura em Educação Artística são 
instituídos nas Universidades Brasileiras. A “Educação Artística” chega 
às escolas públicas sem aprofundamento teórico-metodológico, toma-
das pelas concepções da Pedagogia Tradicional e da Escola Nova (pos-
teriormente estaremos falando mais a respeito destas concepções e a 
influência delas no ensino e aprendizagem da arte). 

A “Educação Artística”, implantada nas escolas, veio carregada de 
distorções e equívocos que geraram discussões, pesquisas e mobilizações 
políticas, as quais contribuíram para criar, no final da década de setenta 
e na década de oitenta, o Movimento Arte/Educação que orientou os 
profissionais do ensino de Artes em busca de definições claras para o 
seu campo de trabalho. Esse movimento político pedagógico, além de 
articular a grande defesa quanto à obrigatoriedade do ensino da arte 
e seu reconhecimento como área de conhecimento, veio enfatizar a 
necessidade de se estabelecer um campo de fundamentação teórica 
que pudesse articular os saberes necessários para tornar o professor 
qualificado para alfabetizar e letrar artística e esteticamente.
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Movimento este que gerou avanços na Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) 9394/96, pela qual as Artes foi inserida no currículo das institui-
ções de ensino e regulamentada como obrigatória e orientada pelo MEC. 
De acordo com essa LDB, recentemente alterada pela Lei nº 12.287, de 
13 de julho de 2010, art. 26, § 2º, “o ensino da arte, especialmente em 
suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório 
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desen-
volvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 2010, documento online sem 
paginação). Essa legislação reafirma mais uma vez a arte como conhe-
cimento e que seu ensino deve-se contemplar as variadas expressões 
regionais como forma de valorizar nossa diversidade cultural. 

Relativamente à questão dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
vale ressalvarmos que, mesmo depois de estes terem sido elaborados 
e implantados, persiste ainda uma grande lacuna na preparação dos 
professores que são formados para atuar com a Educação Básica, no 
que diz respeito aos conteúdos artísticos e estéticos. 

Tal fato leva-nos a compreender que a implementação da obrigato-
riedade do ensino de Artes não é suficiente, pois não tem contribuído 
para responsabilizar os órgãos competentes quanto ao compromisso de 
garantir profissionais qualificados para atuar nas áreas específicas de 
Arte: Artes Visuais, Teatro, Música e Dança, conforme está posto na LDB.

Após essa breve dose de memória e história de como o ensino 
de Artes tornou-se um componente curricular obrigatório na escola 
de Educação Básica, apresentamos agora concepções e fundamen-
tos norteadores deste ensino na trajetória da educação escolarizada, 
destacando concepções e fundamentos mais adequados ao ensino e 
à aprendizagem da arte na atualidade.

Concepções de educação escolar e 
fundamentos para o ensino de Artes 

O ensino de Artes na escola de Educação Básica configura um projeto 
que tem origem em um longo percurso histórico, onde foram construídos, 
progressivamente, os pilares da Escola Contemporânea. Nesse sentido, 
é importante saber como a arte vem sendo ensinada nessa escola para 
podermos nos reconhecer na sua construção, compreendendo como es-
tamos atuando e como queremos construir o seu projeto pedagógico.

Para saber como o ensino de arte se constituiu no contexto es-
colar, é necessário lançar um olhar crítico sobre sua história e os 
diferentes projetos educativos desenvolvidos no ensino de arte, ve-
rificando seus pressupostos teóricos e metodológicos. Esses projetos 
podem ser configurados, em maior ou menor grau, por um conjunto 
de tendências filosóficas que se constituíram em um reservatório de 

Ensino de arte: 
 Assim como você iniciou esta aula, a 

partir de suas lembranças, rememore essa 

história vendo-se no contexto da escola de 

maneira reflexiva.
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saberes e orientação tradicional, crítico, tecnicista e construtivista. 
Desse modo, formam-se dois paradigmas em contraposição, um fo-
cado na pedagogia tradicional fundamentado numa visão metafísica 
e dualista e o outro num campo mais vasto da pedagogia crítica, re-
alista e construtivista que se constituiu em defesa de uma educação 
ativa, interativa, reflexiva, significativa e construtiva. 

Mesmo em contraposição essas visões de educação que orientam o 
ensino de arte no currículo, elas não são totalmente excludentes e não 
se eliminam, pois não se trata de uma visão evolucionista dos fatos. 

O objetivo da contextualização dessas bases histórico-filosóficas 
em relação ao ensino de arte no Brasil é compreender o próprio tra-
balho docente discutindo a repercussão desses paradigmas nas suas 
ações e ideias, pontuando o que queremos modificar ou preservar 
no cotidiano da ação pedagógica na sala de aula.

Algumas notas a respeito 
da Educação Tradicional

�� Como a arte vem sendo ensinada na escola?

�� Como você atuaria nessa área?

�� Que ensino e aprendizagem da arte deseja construir?

A educação tradicional tem como gênese a filosofia tradicional 
que é originária da filosofia dualista de Platão que considerava a 
existência de dois mundos em oposição. Um consistia no mundo das 
ideias, da certeza, da verdade absoluta e da razão; o outro constituía 
o mundo sensível, a relação empírica, a vivência na vida real, a dú-
vida, a incerteza e que é, portanto, considerado por essa perspectiva 
filosófica, como sendo o mundo das sombras. 

Educar para Platão seria livrar o educando do mundo das aparências, 
do sensível, das sombras, do não conhecimento e levá-los ao mundo das 
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ideias e do conhecimento, do saber e da verdade. Essa foi a concepção 
metafísica e transcendental que orientou fortemente o pensamento da 
humanidade até o final da idade média, influenciando direta ou indire-
tamente o mundo moderno e, ainda, o mundo contemporâneo. 

A educação tradicional estabelece uma relação hierárquica entre 
professor e aluno por entender a relação do saber como uma relação de 
poder. Ou seja, o professor é a figura central por que é o dono da verdade 
e o aluno é o ser passivo considerado receptáculo da verdade gerada 
pelos conteúdos e saberes escolar. Essa perspectiva dicotômica nega o 
processo de experiência empírica vivenciada pelo aluno desconsiderando 
os fenômenos do seu mundo contextual como objeto de estudo. Desse 
modo, podemos dizer que alguns projetos pedagógicos ainda são frutos 
da concepção de educação proclamada pelo filósofo Platão. 

No Brasil, a gênese do ensino artístico advém da criação da escola 
de Ciências, Artes e Ofícios, e da Academia Imperial de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro, no reinado de D. João VI (1816) configurado pela 
estética puramente europeia. Nessa época, a maior parte das acade-
mias de arte da Europa procurava atender à demanda de preparação 
e habilidades técnicas e gráficas, consideradas fundamentais à expan-
são industrial. Aqui, como na Europa, o desenho era considerado a 
base de todas as artes, tornando-se matéria obrigatória nos anos ini-
ciais de estudo da Academia Imperial. No ensino primário, o desenho 
tinha por objetivo desenvolver também essas habilidades técnicas e 
o domínio da racionalidade (FUSARI, 1992, p. 30).

Nas primeiras décadas do século XX o ensino de arte chega às escolas 
primárias e secundárias com a linguagem do desenho. Ele era ensinado 
de maneira técnica, com sentido utilitário, vislumbrando a preparação 
profissional. Para tanto, valorizavam a repetição, a memorização, o tra-
ço, o contorno, o desenho de ornato, a cópia e o desenho geométrico.

As abordagens metodológicas eram centradas nas representações 
convencionais de imagens envolvendo no programa o desenho natural, 
decorativo e geométrico; os conteúdos são pré-fixados, abrangendo no-
ções de proporção, perspectiva, construções geométricas, composição, 
esquema de luz e sombra. Dessa forma, as crianças deveriam apropriar-
-se desses padrões pré-estabelecidos demonstrando sua aprendizagem, à 
medida que conseguiam reproduzi-los fielmente (FUSARI, 1992, p. 30).

O ensino da arte tem seu início marcado pela pedagogia tradi-
cional, em que o professor é o centro do projeto pedagógico, o con-
teúdo é desvinculado dos aspectos do cotidiano da criança e das 
diferenças individuais. Além disso, o conteúdo é considerado como 
incontestável, por ser tomado como verdade absoluta, valorizando, 
sobretudo, as elaborações lógicas e abstratas dos intelectuais adultos 
que determinam o que e como devem ser inseridos no ensino escolar.
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Bases para uma Educação 
Contemporânea

Aqui apresentaremos as principais vertentes pedagógicas que se 
contrapõem a filosofia dualista que pautou a educação tradicional. 
São pedagogias que consideram fundamental a educação escolar 
para o processo de desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e para 
a construção do sujeito social. Os pressupostos dessas vertentes es-
tão pautados na seguinte lógica teórica: o professor sai do lugar de 
dono da verdade e passa a assumir o papel de professor mediador e 
propositor, dialogando com o estudante e considerando o contexto 
da realidade em que um e outro estão inseridos. Abre-se, assim, o 
caminho para a construção de uma educação problematizadora e   
libertária, implicando também no ser humano biopsicossocial e no 
contexto em que ele está inserido.

Para essa vertente filosófica o grande problema a ser enfrenta-
do pela a educação contemporânea é tornar evidente o contexto, o 
global, o multidimensional (o ser biológico, o psíquico, o afetivo, 
o social, o racional, o histórico, o social, o religioso) e o complexo 
(interação entre unidade e multiplicidade) (MORIN, 2000).

Abordaremos, a seguir, algumas concepções que orientam de dife-
rentes maneiras o ensino da arte na contemporaneidade: a Pedagogia 
Nova, a Pedagogia Tecnicista e a Pedagogia Construtivista, nesta 
particularmente, insere-se o enfoque da Abordagem Triangular.

Considerando o que falamos nesta aula, qual o grande de-
safio a ser enfrentado pela educação contemporânea?1
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Pedagogia Nova
Os ideais de educação democrática do início do século XIX questiona-

ram fortemente a educação tradicional propondo uma mudança de foco 
nos princípios e no fazer pedagógico. Nesse contexto, o fenômeno da 
Escola Nova ganha forte expressão, encabeçado especialmente por John 
Dewey, Viktor Lowenfeld e Herbert Read (Europa e Estados Unidos).

No Brasil, esse fenômeno teve repercussão a partir da década de 
1930, num contexto de grandes lutas políticas, econômicas, culturais 
e educacionais em defesa da educação pública. Augusto Rodrigues, 
um dos precursores escolanovistas, incentivou a criação da Escolinha 
de Arte do Brasil no Rio de Janeiro (1948) e divulgou o movimento 
denominado Educação pela Arte. Esse autor valorizou excessivamen-
te a arte infantil, a livre expressão e a liberdade criadora, afirmando-
-se como linha para orientar a didática do ensino da arte no Brasil.

Sendo assim, a Escola Nova passou a representar um forte movi-
mento que culminou em mudanças radicais quanto à concepção de 
arte, de educação e de estética, rompendo com os ideais positivistas, 
propostos pela pedagogia tradicional.

No campo artístico, essa perspectiva marca o denominado movi-
mento modernista, que assinala a arte ocidental do século XX, por 
meio da estética expressionista, abstrata, buscando romper com o 
Realismo e os cânones da Renascença. No Brasil, a Semana de Arte 
Moderna (1922) representou esse movimento de ruptura promul-
gando a livre expressão criadora, a originalidade da obra de arte, a 
defesa de que o artista é um ser excepcional, livre para criar e que, 
portanto, não sofre influência do meio.

Então, o movimento escolanovista e modernistas colaboraram 
para fomentar um processo de aprendizagem artística na escola a 
serviço da autoexpressão natural da criança no processo das experi-
ências individuais e coletivas, destituindo o papel do professor como 
propositor e interventor do processo pedagógico.

Para aprofundar seus conhecimentos, leia:

A Arte como Experiência, DEWEY, Jonh, os Pensadores, S.P, ed. Abril 
Cultural, 1974.
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Importante ressaltar que os ideais da Escola Nova foram tomados 
ao extremo na cultura escolar, deixando escapar as possibilidades in-
terdisciplinares que nasce dessa perspectiva teórica. Nesse contexto, 
muito pouco se refletiu sobre a ação do professor nesse processo. 
Desse modo, vale ressaltar algumas perspectivas propositivas desse 
aporte teórico trazidos especialmente pelo educador norte americano 
John Dewey, um dos seus grandes expoentes no que diz respeito à 
educação democrática.

Dewey fundamenta os princípios da Escola Nova nas teorias filo-
sóficas do Pragmatismo. Para ele, a experiência é o conceito funda-
mental para orientar a proposta pedagógica escolanovista. Esse autor 
justifica que podemos lidar com a experiência de modo racional, sem 
ter que recorrer a uma esfera metafísica, onde estaria a verdade e a 
razão. Dewey considera o pensamento reflexivo e a experiência do 
aluno e do professor como ponto de partida para encontrar os conhe-
cimentos e os valores necessários para se viver bem socialmente. Ele 
salienta ainda que o pensamento reflexivo exige possibilidades de 
escolhas, elaborações de hipóteses, sendo, portanto, um forte instru-
mento para superar o pensamento do senso comum (DEWEY, 1974). 

Nesse sentido, a sua proposta educativa é experimental, partindo 
de um problema a ser resolvido, de um conhecimento a ser traba-
lhado, uma disciplina a ser ministrada e um grupo de alunos a ser 
considerado em suas múltiplas diferenças. E como realizar essa pro-
posta? Para ele, não havia um modelo dizendo e orientado a verdade 
pronta. Nessa perspectiva, é na prática que o professor reflexivo, 
conjuntamente com os alunos ativos, que construirá o seu caminho 
para estabelecer e checar as hipóteses postas em causa.

Educação ativa, para a concepção Deweyniana, é aquela que 
conta com seu objeto de trabalho como sendo ativo e o objeto de 
trabalho do professor é o aluno. Portanto, ele é partícipe do pro-
cesso de ensino aprendizagem com sujeito de vontades, paixões, 
conflitos, desejos e conhecimentos.

Diferentemente dos modernistas, Dewey se contrapõe ao entendi-
mento da arte somente como expressão, defendendo-a também como 
experiência. Podemos compreender que a falta de aprofundamento 
por parte dos profissionais da educação sobre as bases teóricas da 
Escola Nova fez com que fosse repercutido apenas os aspectos psico-
logizante e terapêuticos da concepção de Dewey. Sob esse prisma, a 
reciprocidade entre professor e aluno é fragilizada; o foco da aborda-
gem pedagógica fica centrado no sentimento, no aspecto psicológico, 
no aluno; a arte não se aprende, é expressa por meio de uma prática 
focada no processo, na expressão espontânea, no desenvolvimento 
da criatividade, na emoção e na originalidade. 

Pragmatismo:  
Preocupação dada as coisas práticas. 
Assume para Dewey um caráter não 
individualista, mas vinculadas às 
relações sociais, coletivas e coletivizadas 
(DEWEY, 1974, p. 246-163).
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Questão evidenciada por Saviani (1995), ao dizer que a pedago-
gia nova deslocou o eixo da questão pedagógica do intelecto para o 
sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; do professor para 
o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para a esponta-
neidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para 
a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na 
ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental 
baseada, principalmente, nas contribuições da Biologia e Psicologia.

Vale salientar que na década de 1960 a formação de professores de 
arte tem novo impulso com a implantação do projeto de Anísio Teixeira 
e Darcy Ribeiro para a Universidade de Brasília. Foram cristalizadas 
experiências significativas nessa área de conhecimento, a exemplo das 

escolinhas de arte criada por Augusto Rodrigues (1948), das 

escolas parque de Anísio Teixeira (Salvador) e Darcy Ribeiro 

(Brasília), das escolas vocacionais paulistas e das escolas de apli-

cação ligadas aos cursos de formação de professores de algumas 

universidades públicas, projetos estes que foram adulterados por 

ingerência da ditadura militar (SANTANA, 2010, p. 206).

Essa concepção educativa da Pedagogia Nova mar-
cou ou ainda marca, de alguma maneira, a sua prática 
pedagógica?
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Pedagogia Tecnicista
Centrada nos usos de recursos técnicos e científicos, essa tendên-

cia enfatiza o sistema de estudo programado com o uso dos meios 
audiovisuais e do livro didático, sugerindo uma modernização do 
ensino. No entanto, ainda presa a uma lógica linear e formal dos con-
teúdos com ênfase nos aspectos técnicos dos recursos tecnológicos 
não articula esses conteúdos com a realidade do aluno e do professor.

Nesse contexto, o educando e o professor ocupam uma posição 
secundária e na aula de Artes. Nessa vertente, predomina os receitu-
ários de técnicas enfatizando um saber construído sem bases teóricas 
mais aprofundadas com os diálogos entre áreas distintas de conhe-
cimento artístico e os elementos constitutivos de cada linguagem. 

Urge observar o novo contexto cultural do século XXl, principal-
mente, no que diz respeito ao aspecto da inserção do educando na 
comunicação digital pelo aporte de tecnologias como celular, vídeo, 
videogame, computadores, jogos eletrônicos com suas múltiplas vi-
sualidades e as diversas redes virtuais. Questão que remete a neces-
sidade da formação de habilidades, e, portanto, de aprendizagens 
mediadas pelas novas tecnologias no currículo escolar. Como, então, 
compreender esses dois diferentes contextos sem deixar de valorizar 
o legado do passado, mas, principalmente, chamar a atenção para 
os desafios futuros.

Ao contrário do que indica a Pedagogia Tecnicista, compreende-
mos que os conteúdos específicos das distintas linguagens artísticas 
devem ocorrer contextualizados na experiência dos educandos e nas 
manifestações concretas da linguagem e não como conteúdo isolado, 
sedimentado e pouco significativo. Compete ao professor sistematizar 
suas aulas com experimentação, manuseio de material, pesquisa, 
criação e avaliação com o intuito de alfabetizá-los e letrá-los artística 
e esteticamente com as artes.

A polivalência, já mencionada nesta aula, foi o principal marco no 
ensino da arte decorrente dessa Pedagogia Tecnicista instituída com 
as práticas da Educação Artística implementada pela Lei 5692/71. 
Segundo os PCNs da Educação Infantil:

[...] nas escolas, a arte passou a ser entendida como mera pro-

posição de atividades artísticas, muitas vezes desconectadas 

de um projeto coletivo de educação escolar, e os professo-

res deveriam atender a todas as linguagens artísticas (mesmo 

aquelas para as quais não se formam) com um sentido de 

prática polivalente, descuidando-se de sua capacitação e apri-

moramento profissional. Esse quadro estende-se pelas déca-

das de 80 e 90 do século XX, de tal forma que muitas escolas 
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brasileiras apresentam práticas reduzidas e quase ausentes de 

um ensino e aprendizagem em música, artes visuais/plásticas, 

dança, teatro; enfim, de conhecimento da arte propriamente 

dita (BRASIL, 2000, p. 91-92).

Sabemos que são muitas as didáticas para orientar as maneiras 
como se ensinam arte na escola. Nas abordagens acima descritas 
é possível verificar que o ensino da arte tem se desenvolvido den-
tro de um processo fragmentado, sem um planejamento adequado 
ou sistematização que o embase coerentemente na perspectiva dos 
saberes artístico-estético das suas linguagens específicas para que 
ocorra um ensino de Artes com qualidade. Ainda subsiste o enfoque 
na autoexpressão, na habilidade técnica e nos projetos sazonais.Sazonais:  

Centrada nas datas comemorativas e 

guiadas pelos calendários escolares, 

predominam as atividades com desenhos 

xerografados com temas natalinos, juninos, 

páscoas, religioso etc. Na maioria das vezes 

são abordagens desprovidas dos conteúdos 

específicos da arte.

Como você pensa articular as novas tecnologias 
às aulas de Artes com as crianças, adolescentes, 
jovens e adultos?

Como considerar a vivência concreta dos educandos 
de modo a favorecer a aprendizagem significativa 
dos conteúdos em Artes?
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O ensino de artes na 
contemporaneidade: fenômeno 
dialógico do conhecimento

A arte constrói a realidade por meio de representações simbólicas 
e assim contribui para o entendimento do cenário sociocultural, em 
diferentes momentos históricos. As mudanças que têm ocorrido no 
mundo da arte e da estética, nas últimas décadas, incluem pensar a 
ruptura com a tradição romântica que identifica a obra de arte como 
obra-prima, focalizada na estética do belo. Essa perspectiva vê a 
obra como adjetivo categorizado, envolvendo a articulação de ideais 
absolutos, ou seja, harmonia, perfeição, acabamento e unicidade.

Sendo assim, a arte moderna rompe com a arte da tradição, acolhe 
diversos e variados experimentos, rompendo com o arquétipo da arte 
como representação fiel da realidade. A estética modernista afirma 
a arte abstrata em contraposição à arte (eminentemente) figurativa. 

O movimento Modernista, que assinalou a arte ocidental do século 
XX, caracterizou-se pelo posicionamento de renovações dos paradig-
mas da cultura artística, por meio dos movimentos artísticos, como 
o Cubismo, o Futurismo, o Construtivismo, o Dadaísmo, o Supre-
macismo, o Neoplasticismo, e o Minimalismo, procurando romper 
com a tradição clássica. 

Em tal conjuntura, entrou em vigor a concepção que promulgava 
a universalidade da arte, a autonomia da obra de arte, o artista como 
um ser excepcional e a defesa de que esse é livre para criar e não 
sofre influência do meio ambiente sociocultural. 

Em meados da década de sessenta, a obra de arte abandona a 
designação de obra-prima. Podemos citar dois artistas brasileiros que 
têm destaque significativo na ruptura dos paradigmas modernistas: 
Hélio Oiticica e Lygia Clark. São dois artistas propositores que, em 
1959, ao lado de Amílcar de Castro e Frans Weissmann, fundaram 
o grupo “Neoconcreto”. Hélio Oiticica criou o Parangolé, que ele 
chamava de “antiarte por excelência”. 

Parangolé:  
é uma espécie de capa em forma de 

bandeira, estandarte ou tenda, considerada 

uma escultura viva.
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Pesquise a estética dos parangolés de Hélio Oiticica 
e dos Bois de Reis de nossa cultura local. Faça a leitu-
ra visual dos parangolés e dos Bois de Reis, estabele-
cendo relações e atribuindo sentidos às representações 
simbólicas dos corpos em movimento. Produza um 
objeto híbrido marcado pelos elementos constitutivos 
dos objetos artísticos pesquisados. Escreva sua opinião 
sobre a leitura realizada e o objeto produzido por você, 
comentando sobre o que agradou ou não agradou, ex-
plorando semelhanças e diferenças sobre o conjunto 
do objeto em análise.

Veja o documentário “Exposição Lygia Clark” da DVDte-
ca do Instituto Arte na Escola.

Lygia Clark, pintora e escultora, auto intitulava-se 
“não-artista”. Irreverente e cheia de inventividade, a 
artista buscou eliminar a moldura da obra. Como as de 
Hélio Oiticica, suas obras são interativas, propondo de-
safios ao fruidor/espectador como copartipante. Propôs 
o trabalho terapêutico intitulado a “poética do corpo”, 
por meio de objetos e exercícios.

Os novos paradigmas incorporados à ideia de Arte Contemporânea 
ou Pós-Moderna estão interligados com os eixos que também organi-
zam e fundamentam as pedagogias contemporâneas no campo escolar. 
Uma pedagogia pautada na seguinte lógica teórica: o professor sai 
do lugar de dono da verdade e passa a assumir o papel de professor 
mediador e propositor, em diálogo com o estudante e considerando o 
contexto da realidade em que um e outro estão inseridos. 
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Nessa mesma perspectiva teórica, agora no caso da Arte Con-
temporânea, o artista sai do lugar do “mago” criador e passa a ser 
o artista propositor, que exige a interferência do espectador para, 
juntos, configurarem o que chamamos de “obra de arte”.

As pedagogias para o ensino de artes na contemporaneidade são 
marcadas especialmente pela visão construtivista do conhecimento 
– proposição decorrente do século XX e que ainda marca preponde-
rantemente os paradigmas do século XXI.

O Construtivismo tem seu eixo de entendimento focado na ideia 
de inter-relação entre sujeito/objeto. Parte do princípio de que o co-
nhecimento resulta da interação de uma inteligência sensório-motora 
com o ambiente que se constitui por intermédio de linguagens.

Cumpre destacarmos que a Arte Contemporânea propriamente dita 
está pautada nos seguintes eixos: é experimental; é um convite ao 
espectador; é crítica quanto à ideia de representação e contemplação; 
e sua identidade é marcada pelo convite ao diálogo entre as artes de 
diversas culturas, à participação, a uma permanente problematização, 
à contextualização e à reconstrução a partir das múltiplas informações.

As mudanças e/ou transformações de concepções e/ou princípios 
da arte/educação na contemporaneidade são evidenciados no ensino da 
arte pelo que propõe a Abordagem Triangular e a Arte Contemporânea.

A Abordagem Triangular discutida por Ana Mae Barbosa vem atender 
de forma mais estruturada as expectativas dos profissionais da área de 
arte, uma vez que essa abordagem possibilita a reorganização curricular 
com ações interligadas e interdisciplinares elegendo a arte como objeto 
do conhecimento. Vejamos mais um pouco sobre essa abordagem. 

Veja o vídeo “– Quem tem Medo da Arte Contemporânea? ”
Filme produzido pela Fundação Joaquim Nabuco que relata a 

visão de vários artistas sobre a Arte Contemporânea. Com comen-
tários de Fernando Cocchiarale. Direção: Isabela Cribari e Cecília 
Araujo. Produção: Cristian Jerônimo e Leonardo Asfora. Ano: 2008 
Duração: 28min31s
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=qpctlrIoenQ>. 
Acesso em: 19 abr. 2014.

Após apreciação do vídeo e leitura do início desse tópico, escreva 
um comentário de 01 lauda descrevendo as principais características 
da arte contemporânea, destacando diferenças entre essa arte e a arte 
moderna. Em seu texto, você deve apontar as consequências dessas 
concepções de arte para o ensino e a aprendizagem da arte na escola.
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Abordagem Triangular
Na década de 1980, objetivando organizar um projeto de educação 

em artes, que impulsionasse, no Brasil, a percepção da cultura de cada 
um e a cultura do outro gerando uma prática educativa consciente, 
crítica, e transformadora, Ana Mae Barbosa sistematizou a Abordagem 
Triangular que no seu entendimento traduz conceitos pós-modernos 
de arte e educação. Trata-se de uma triangulação cognoscente propul-
sora da produção do conhecimento em arte. Essa abordagem sugere o 
ensino baseado em ações continuamente interligadas, articuladas nos 
seguintes eixos: a leitura da obra, da imagem e do campo de sentido 
da arte; a contextualização e a criação (fazer artístico). 

Um ação pedagógica fundamentada nessa abordagem estimula o 
olhar curioso para ler, pesquisar e criar, deixando em aberto a seleção 
e o encadeamento de conteúdos que tem como mediador no processo 
de ensino e de aprendizagem o professor, o aluno e a cultura em que 
estão inseridos os sujeitos do processo. A Abordagem Triangular foi 
tomada como referência para a escritura dos PCNs – arte, ampliando 
ainda mais o seu acesso aos professores da área.

Com base em Barbosa (2009), podemos afirmar que a Abordagem 
Triangular tem uma dinâmica que trata o currículo nas dimensões 
instrumental e expressiva:
�� A instrumental visa desenvolver no educando habilidades para 

se tornar um fruidor da obra de arte, por meio: da aquisição de 
um vocabulário próprio da obra da arte; do conhecimento da 
gramática visual que rege os princípios de composição de uma 
obra de arte; do conhecimento e do discernimento de estilos e 
movimentos artísticos; do conhecimento na diferenciação de téc-
nicas utilizadas por artistas em diferentes épocas; da valorização 
da arte como fenômeno cultural.

�� A expressiva tende a incentivar a criança para a mobilização de 
habilidades e conhecimentos imaginativamente em seus projetos 
artísticos, sejam através de exercícios propostos pelo professor 
ou projetos individuais que visem o desenvolvimento de uma 
poética visual, sonora, gestual, cênica.

Atualmente, Barbosa denomina sua proposta como 

construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista e pós-mo-

derna [...] por articular a arte como expressão e como cultura na 

sala de aula, sendo esta articulação o denominador comum de todas 

as propostas pós-modernas do ensino de arte que circulam inter-

nacionalmente na contemporaneidade (BARBOSA, 1998, p. 41). 

Leitura:  
remete-nos à interpretação, atribuição de 

sentidos pelo leitor, a qual colaboram uma 

gramática, uma sintaxe e um texto seja 

visual, sonoro, corporal. Trata-se de uma 

leitura de mundo estética e cultural.

Contextualização:  
sugere que o objeto artístico seja 

contextualizado pela ótica social, biológica, 

histórica, ecológica, antropológica, filosófica 

etc. Contextualização não se resume à 

contação da história de vida do artista.

Criação:  
propõe vivências com processos criativos do 

fazer artístico das Artes Visuais, da Dança, 

da Música e do Teatro oportunizando o 

exercício da poética pessoal.
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Nesse panorama em que se configura a educação artís-
tica e estética como orientação para o ensino de Artes, 
quais as principais dificuldades didáticas vivenciadas 
pelos professores nessa tarefa educativa?

LER TEXTO: ROCHA, V. Arte, estética, conhecimento 
e ensino. In: PONTES, Gilvânia Maurício Dias de et al. 
(Org.). Livro Didático I: o ensino de artes e educação 
física na infância. Natal, RN: Paidéia, 2009.

Nesse sentido, ela toma como referência epistemológica a concep-
ção dewiana sobre a articulação entre educação artística, compreen-
dida como a criação, e educação estética, como apreciação; e destaca 
que é essa interligação que define o pós-modernismo no ensino de 
artes. Concomitantemente, ressalta que a educação estética não se 
restringe a ensinar estética no sentido de formulação sistemática de 
classificações de teorias que produzem definições de arte e análises 
acerca da beleza e da natureza. Barbosa afirma,

o que chamamos de educação estética de crianças, adolescen-

tes e adultos é principalmente a formação do apreciador de arte 

usando a terminologia e o sentido consumatório que Dewey 

dava à experiência apreciativa. [...] a tarefa da estética inte-

grada na leitura da obra ou campo de sentido da arte é ajudar 

a clarificar problemas, a entender nossa experiência da arte, a 

discriminar entre opções, a tomar decisões, a emitir juízo de 

valor (BARBOSA, 1998, p. 41).

A Abordagem Triangular assume não só o caráter pedagógico, mas 
simboliza também o impulso político visto a contribuição de Ana Mae 
Barbosa para as mudanças ocorridas no campo da arte/educação no con-
texto das políticas públicas da educação brasileira nas últimas décadas.

Gostaríamos destacar as ideias elaboradas por Parsons (1998) 
compreender e esclarecer melhor os fundamentos sobre o ensino 
de artes, particularmente sobre as mudanças que têm ocorrido no 
mundo da arte e da estética, nos últimos trinta anos, e o que isso 
tem significado. Para esse autor:
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elas incluem o aumento do interesse das artes tradicionais pela 

arte de muitas culturas, e até mesmo pela arte popular e estran-

geira; uma mudança do sentido do movimento progressivo à 

frente na arte e a importância do estilo e da originalidade, para 

um interesse na história, de apropriação e citação; o aumento da 

arte comprometida com várias causas sociais e culturais; o uso 

de novos meios e um interesse relativamente grande tanto no 

conteúdo quanto no meio; a passagem da crença na objetividade 

embutida na obra de arte; as mudanças incluem também uma 

crescente conscientização da importância das atividades inter-

pretativas do espectador e das possibilidades de interpretações 

alternativas do mesmo trabalho (PARSONS, 1998, p. 3).

Esse autor acrescenta ainda que, na cena contemporânea, o foco 
da pesquisa em arte/educação deve estar direcionado para as ha-
bilidades necessárias para uma interpretação das obras de arte à 
luz de seu contexto cultural. Desse ponto de vista, compreender a 
diversidade cultural e suas bases históricas, culturais e sociais é o 
desafio com o qual se defrontam o aluno e o professor no processo 
de ensino e de aprendizagem da arte.

ROCHA, V. Arte, estética, conhecimento e ensino. In: PONTES, Gil-
vânia Maurício Dias de et al. (Org.). Livro Didático I: o ensino de 
artes e educação física na infância. Natal, RN: Paidéia, 2009.

Nesse panorama em que se configura a educação artística e estética 
como orientação para o ensino de artes, quais as principais dificuldades 
didáticas vivenciadas pelos professores nessa tarefa educativa?
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Nesta Aula, buscamos apresentar a arte como área 
de conhecimento, reconhecida enquanto componente 
curricular obrigatório na escola de Educação Básica. No 
decorrer da aula, discutimos a respeito de como se deu o 
percurso histórico dessa obrigatoriedade, refletindo sobre 
tensões, concepções e fundamentos que perpassam o 
ensino e a aprendizagem da arte na atualidade. Nas aulas 
subsequentes, você aprofundará seus conhecimentos 
teórico e metodológico considerando as especificidades 
do ensino de Artes Visuais, de Dança, de Música e de 
Teatro. Aproveite essa caminhada para pesquisar, conhecer 
e reconhecer o conhecimento artístico o qual você mais 
se identifica. Espero que aprendam muito e até a Aula 10, 
quando nos reencontraremos para realização de proposta 
de intervenção pedagógica na escola.

Autoavaliação
Após suas leituras/pesquisas/tarefas e considerando o que 

você sabia em relação ao ensino de Artes antes do início desta aula 
e o que você aprendeu durante este percurso conosco, reflita e es-
creva sobre suas aprendizagens:

O que distingue os termos artes, arte/educação e arte e 
quais relações podemos estabelecer entre eles?

Que motivos justificam a relevância do ensino de artes no 
currículo escolar de Educação Básica?

Na atualidade, em quais concepções pedagógicas e da arte 
o ensino e a aprendizagem de artes estão fundamentadas?
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Apresentação

Caro aluno(a), estamos mergulhados nessa viagem pelas artes e 
chegou o momento de dialogarmos sobre Música. A partir desta aula, 
iniciaremos nosso percurso por esse mundo sonoro de movimento e ma-
nifestações culturais. Nas próximas duas aulas, discutiremos alguns temas 
musicais que consideramos relevantes para o ensino de artes na escola, sem 
a pretensão de esgotar o universo de conhecimento musical que nos cerca.

Vamos conhecer a origem da música, um pouco de sua história, 
como ela se constitui em diferentes culturas e sua importância no 
âmbito educacional. Para tanto, selecionamos temas interessantes que 
tratam da origem da música, seus usos e recursos na sociedade e na 
educação, alguns instrumentos musicais, os parâmetros do som, a no-
tação musical e, especialmente, a música como manifestação cultural.  

Todos esses temas nos ajudarão a compreender o universo musi-
cal e a interação com ele em nossa prática pedagógica. Ao tratarmos 
cada um desses temas, não desejamos trabalhar com “receitas”, mas 
sim aprofundar nossos conhecimentos acerca da Música e da Educa-
ção Musical, contribuindo para sua formação e ressignifi cando sua 
práxis pedagógica – ação/refl exão/ação.

Além da leitura das aulas e da realização das atividades, você 
será convidado também a realizar “Refl exões Musicais” e “Práticas 
Musicais” (como será explicado ao longo das aulas), ampliando suas 
ações e modos de perceber/sentir/fazer música. 

Objetivos
Conhecer aspectos da História da 
Música na vida do homem.

Conhecer o conceito de música.

Reconhecer e valorizar a diversidade 
musical como elemento constitutivo 
de uma cultura.

Entender a música como elemento 
constitutivo da educação e formação 
do aluno.

Estabelecer relações entre o fazer 
musical de diferentes culturas e o 
ensino de música na escola. 
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Para começar: um pouco  
da história da música

O primeiro amanhecer 
Elizabeth e John Paynter

Quando o mundo foi feito, o céu era tão perto da 
terra que nenhuma luz poderia entrar. E todos tiveram 
que rastejar pela escuridão para procurar comida com as 
próprias mãos. Viver era difícil e incômodo. Não havia 
espaço onde os pássaros pudessem voar. Então os pardais, 
que eram os pássaros mais inteligentes, tiveram uma ideia: 
trabalhando juntos, eles poderiam, talvez, levantar o céu 
um pouquinho e assim abrir o espaço.

Eles juntaram varas longas de madeira. E então, 
lentamente, usaram as varas para empurrar o céu para 
cima, para longe da terra. Colocaram o céu primeiro em 
pequenas rochas e então em rochas mais altas e mais altas, 
até erguê-lo para que houvesse espaço para todos.

Com toda força eles tentaram elevar o céu mais e mais. Com 
o esforço dividiram o céu em duas partes, e através da nuvem 
quebrada passaram os primeiros raios de luz. A abertura se 
alargou, revelando o Sol. Os pardais cantaram uma canção 
gloriosa e os pedaços quebrados do céu se transformaram em 
nuvens. E esta foi a primeira canção e a primeira alvorada.

Figura 1 – Inscrições de tradições ritualísticas.

Fonte: Parque Nacional da Serra da Capivara/Piauí. Disponível em: < Several Paintings 2.jpg, CC BY-SA 

3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29962386>. Acesso em: 11 set. 2014.
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Muitas são as lendas e histórias sobre o surgimento do mundo, 
do homem, inclusive da música. Nesses enredos, podemos perceber 
que a música, os sons e a harmonia se tornam uma tônica quando 
descrevemos o início dos tempos, afinal, o mundo é uma construção 
musical, já que se faz em sons, ritmos e harmonias – com a melodia 
das águas, o tilintar do vento, a harmonia do arranjo divino na con-
cepção do fruto pela semente. Essa construção musical também se 
percebe como o fogo que arde em nossos corpos e que não permite 
a imobilidade do homem diante da música.

Para o homem primitivo, a música ainda não apresentava caracte-
rísticas intencionais de fazer-se arte, já que suas manifestações tinham 
caráter ritualístico – especialmente de afastar os espíritos que traziam 
pestes e tempestades, a chegada da primavera e da fertilidade, os so-
frimentos da doença ou recuperação da saúde. Podemos afirmar que 
as nossas primeiras músicas se destinavam a esse fim. Como mostra 
a Figura 1, o homem primitivo já representava danças ritualísticas em 
imagens, demonstrando o que afirmamos anteriormente.

Provas arqueológicas sugerem que o homem primitivo 
usava ossos, tambores e flautas muito antes da última 
Era Glacial. Não sabemos a que se destinavam esses 
instrumentos de trezentos séculos atrás, embora possamos 
especular sobre cerimônias e rituais, sacros e profanos 
(MENUHIN; DAVIS, 1979, p. 1).

O mundo dos sons sempre fascinou o homem, que desde o princípio 
procurava se comunicar, dentro e fora de suas comunidades, por meio 
do choro, dos gritos, das batidas corporais e dos artefatos que pudessem 
produzir som. Se a fala do homem primitivo ainda não era elaborada 
como a do homem contemporâneo, sua consciência corporal demons-
trava uma inteligência física de grande acuidade. Dessa forma, o homem 
desenvolveu o ritmo antes da melodia, pois o ritmo mexe conosco, nos 
coloca em estado de alerta e excitação. O ritmo é visceral e transcende 
aos aspectos cognitivos do fazer musical. Nosso primeiro instrumento 
musical – o corpo humano – nos traz diversas possibilidades sonoras, 
de expressão da satisfação, do contentamento e do desprazer. 
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Essa música, essencialmente ritualística, foi desenvolvendo-se 
juntamente com o modo de vida do homem. As primeiras civilizações 
se iniciaram com o advento da agricultura e a construção de abrigos. 
Nesse movimento, a música foi associando-se ao trabalho e à medida 
que as sociedades cresceram a música de louvor aos líderes começou 
a ecoar nas civilizações. No Egito e na Suméria, por exemplo, essa 
exaltação já era acompanhada por instrumentos musicais.

Se o uso de tecnologias mais complexas na construção de ins-
trumentos musicais como o órgão, o violino ou o piano demorou a 
chegar à vida do homem, desde as épocas primitivas os instrumentos 
musicais faziam parte de sua vida musical. De acordo com estudos 
arqueológicos, esses instrumentos eram feitos a partir de artefatos 
que tentavam imitar os sons da natureza, bem como antigos ins-
trumentos musicais do oriente que, geralmente, já faziam parte do 
cotidiano humano. Tais estudos verificaram também que o primeiro 
instrumento musical que se tem registro é a flauta, criada há mais 
ou menos 62 mil anos. As primeiras flautas eram feitas com ossos 
ocos, furos e pinturas rupestres, costumavam ser usada em rituais.  

Com uma música predominantemente rítmica, pois mesmo com a 
utilização da flauta, o foco era ainda a construção rítmica e não me-
lódica, os homens primitivos utilizavam especialmente os tambores 
em seus rituais. Feitos com troncos ocos de árvores, esses tambores 
eram tocados com as mãos. Somente quando o homem passou a ca-
çar grandes animais e a usar a pele desses animais para fazer tecidos 
é que os tambores passaram a ter um som mais potente e preciso.

Figura 2 – Mário de Andrade.

Fonte: Michelle Rizzo (1869-1929). Mário de Andrade, com 35 anos, 1928.

Professor, crítico, poeta, contista e músico. Esse ar-
tista modernista, em seu livro “Pequena História da 
Música”, afirma: 
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Ao expressar seus sentimentos e afazeres com a música, ela se 
expandiu pelo mundo a partir do canto, da dança, do instrumento 
musical. Os povos da Antiguidade já organizavam conscientemente 
os sons, agrupando-os em escalas musicais determinadas teorica-
mente. Podemos dizer que as civilizações da Antiguidade “possuem 
o que se pode, em verdade, chamar de Arte Musical: uma criação 
social, com função estética, dotada de elementos fixos, formas e 
regras – uma técnica enfim” (ANDRADE, 1980, p. 24).

A prática musical na Grécia era rica e amplamente difundida entre 
o povo. De caráter ritualístico, essa música se mostrava mais organi-
zada, demonstrando conhecimento teórico, mas ainda apoiada nas 
concepções das divindades. A tradição grega colocava os deuses e 
semideuses em posição de destaque em suas composições musicais, 
já que eram eles os responsáveis pela criação da música, da dança, 
da poesia e dos instrumentos musicais.

Uma música ligada ao fazer corporal, centrada no ritmo e, con-
siderando que ela não é uma arte isolada, “estava sempre unida à 
poesia e à dança, o compositor grego era ao mesmo tempo cantor, 
poeta e dançarino. As músicas continham texto e expressão coreo-
gráfica” (ANDRADE, 1980, p. 29).

A música grega influenciou enormemente a música cristã, já que 
a Grécia foi dominada por Roma. Nessa época, o conceito de indiví-
duo se sobressai do coletivo, concebendo a noção de humanidade, 
sobrepondo-se a noção de sociedade.

Sendo o ritmo da música de caráter social, a música cristã vê 
na melodia o desenvolvimento dos afetos individuais do ser. Nesse 
processo de transformação, a música deixa de ser sensação para ser 
sentimento (ANDRADE, 1980). A música gira em torno dos rituais 
cristãos e eram compostas a partir dos padrões rígidos da Igreja, 
constituindo-se a música religiosa.

Várias causas levam os chamados ‘primitivos’ a essa mú-

sica pouco melodiosa e predominantemente rítmica. Em 

primeiro lugar vem a própria circunstância do ritmo ser 

mais dinamogênico que a melodia em si. Agindo com 

grande poder sobre a parte física do ser, ele provoca, 

mais que outro qualquer elemento estético, seja o som 

seja a cor, seja o volume, uma ativação muito forte do ser 

biológico total, não só físico, mas na complexidade maior 

do seu psiquismo também (ANDRADE, 1980, p. 16).

Escalas musicais: 
 é uma sequência organizada de sons 

(notas) de acordo com suas frequências. 

As notas musicais são dispostas em ordem 

crescente, da mais grave para a mais aguda.
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A música, que na Antiguidade era social e ritualística, passa na 
Era Cristã a ser de adoração. Podemos observar que, a partir desse 
momento, a música profana e a religiosa separam-se. O homem, 
nesse contexto, vivencia de maneiras distintas a música de louvor e 
a música recreativa.

A Era Cristã trouxe grande sistematização para a música – espe-
cialmente em sua notação. Se antes ela era transmitida oralmente, 
manuscritos antigos sugerem uma escrita que já se utilizava de linhas 
(pentagrama), notas e claves. Foi com Guido d’Arezzo que, no século 
XI, o sistema de escrita musical adquire uma clareza satisfatória. Foi 
ele também o inventor dos nomes atuais das notas musicais, ao se 
utilizar da solmização (sílabas representando sons), destacando as 
primeiras sílabas de um hino a São João Batista, que se transforma-
ram nos nomes das notas musicais – Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.

Figura 3 – Hino a São João Batista.

Fonte: Disponível em: <https://pt.aleteia.org/2018/06/27/a-origem-dos-nomes-das-

notas-musicais-um-hino-catolico-a-sao-joao-batista/>. Acesso em: 14 dez 2018. 

O Hino de São João Batista significa “Para que teus 
grandes servos possam ressoar claramente a maravi-
lha dos teus feitos, limpe nossos lábios impuros, ó São 
João”. Guido d’Arezzo (990-1050), monge italiano e 
regente de coro, utilizou os versos desse hino para no-
mear os sons (notas). Foi ele também um grande siste-
matizador dos processos de notação musical.
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Já o Renascimento trouxe novamente a liberdade de expressão 
musical e seu desprendimento do louvor divino pela música. Esse pe-
ríodo se destacou pelo movimento humanista que revelou e divulgou 
a estética da Grécia antiga, contribuindo para uma nova maneira de 
vivenciar a música nas diferentes culturas. Compreendido entre os 
séculos XV e XVI – foi um marco para as artes, com sua renovação e 
introdução de novas formas de se fazer música e difundi-la. Durante o 
Renascimento aparece a figura do mecenas (homens ricos que patroci-
navam os artistas), trazendo ao artista a oportunidade de mostrar sua 
obra e viver dela – o artista profissional. A invenção da prensa, nesse 
período, foi outro ponto determinante para a difusão das partituras.

Vemos, assim, que a música no decorrer dos tempos e atravessando 
diferentes civilizações acompanha o percurso da história do homem 
tomando forma nas grandes civilizações (eurocêntricas) e imprimindo 
sua marca nos povos fazendo-se presente em todas as culturas.

Você vai procurar três vídeos na internet para assistir, que eluci-
dem três momentos distintos da música do homem – Pré-História, 
Era Cristã e Renascimento. 

Veja as instruções para localizar vídeos:

�� Para a manifestação musical da Pré-História, procure vídeos de 
aborígenes australianos; música aborígene.

�� Para a Era Cristã, veja um vídeo com Canto Gregoriano.

�� Já para o Renascimento, assista a um vídeo de Música 
Renascentista.

Depois, produza um texto de ao menos uma lauda falando de 
suas impressões sobre essa escuta, dizendo o que chamou mais sua 
atenção, quais diferenças e semelhanças percebe nessas músicas. 
Para isso, considere o que vimos até agora em nossa aula. 

Coloque também o link de cada vídeo assistido.
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Continuando nossa conversa
Dando continuidade ao nosso diálogo musical convidamos você, alu-

no, a aproximar-se das manifestações musicais presentes em nossa cul-
tura. Dessa forma, destacamos a valorização dos saberes tradicionais das 
diferentes culturas, conhecimento esse que deve ser trazido para a escola.

Assista ao vídeo: <http://www.youtube.com/watch?v =7t2D-
QjwEol4>. Acesso em: 11 ago. 2014. Esse vídeo faz parte da coleção 
Na trilha da cultura.

Agora responda:

Qual o significado de tradição popular para uma sociedade?

Qual a importância de se valorizar a diversidade cultural 
na escola?

Como trazer a tradição popular e a música do povo para a 
escola?

A combinação de música e fala na expressão única 
do canto tem um poder inigualável, transmitindo sen-
timentos de grande elevação ou de pungência quase 
insuportável. Quando nos reunimos para celebrações 
comuns, a música ajuda a elevar o compartilhamen-
to de sentimentos a um tal nível de intensidade que 
palavras, apenas, não poderiam atingir. A música não 
reproduz o mundo que está fora de nós e ao nosso 
redor, nem mesmo quando conscientemente imitamos 
os sons que ouvimos; a música diz respeito, em pri-
meiro lugar e acima de tudo, a nós; é nossa identidade 
(MENUHIN; DAVIS, 1979, p. 7).
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Diversidade cultural e música

Da “misturança” dos povos indígenas, dos europeus e dos africa-
nos constituiu-se o brasileiro. Tal mistura nos permitiu uma diversida-
de de sotaques, cores e ritmos diferentes, um repertório multicultural 
sem precedentes no mundo.

A vitalidade de nossa música mostra nossa identidade, nossa 
brasilidade, nossas cores. A partir do contato com essas e outras 
culturas que formaram (e formam) o povo brasileiro, gerando essa 
diversidade musical brasileira que temos atualmente.

Entretanto, podemos notar a pouca relação entre a música ensinada 
nas escolas e a grande diversidade musical existente no Brasil. A tradição 
musical europeia ainda reina como conteúdo estudado nas escolas na área 
de música (quando há música em seu currículo). Além disso, quando há 
um contato com a música de massa e midiática, geralmente composta 
por movimentos repetitivos e muitas vezes estereotipada, existe pouca 
preocupação com a contextualização histórico-cultural ou de criação.

As tradições musicais mantêm vivas as histórias de uma socie-
dade, preservam seu passado e delas dependem sua capacidade de 
renovação das tradições. Quando não (re)conhecemos nossas raízes 
estamos fadados a imitar e reproduzir padrões vistos e vividos pela 
comunicação de massa. Percebemos que as crianças das escolas co-
nhecem os hits do momento, mas não reconhecem a música de seu 
povo – uma em detrimento da outra.

Diversidade cultural se vivencia na escola a partir do momento em 
que ela valoriza a cultura local, regional, nacional de seu país e de 
outros países. É preciso conhecer nossas raízes, para que possamos 
ter coragem de alçar voos distantes, reconhecendo a complexidade 
que envolve a problemática social, cultural e étnica que nos rodeia.

Com um papel fundamental nos processos de reconhecimento e 
valorização da diversidade musical na aprendizagem de seus alunos, 
a escola deve compreender seus espaços como de interação social, 
cultural e étnica. Portanto, faz-se necessário, junto às famílias, ter 
consciência de seu papel nas comunidades. 
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Prática musical

Veja um trecho do texto traduzido por Alda Oliveira “Aspectos 
Históricos da Educação Musical no Brasil e na América do Sul”, parte 
do livro “Educação Musical no Brasil”, organizado por Alda Oliveira 
e Regina Cajazeira:

[...] a formação musical brasileira tem suas raízes no passado étnico 

e cultural do país. Exemplo disso é a forte posição que a cultura 

oral ocupa na sociedade. Na região nordeste, por exemplo, a Ca-

poeira pode ser citada como um exemplo musical e educativo bem 

sucedido. Ela tem forte influência Africana, e foi usada como uma 

luta entre os negros escravos, mas durante o século vinte, foi trans-

formada em um jogo coreográfico muito interessante, envolvendo 

música e dança. As canções da Capoeira são acompanhadas pelo 

berimbau, instrumento de uma só corda, e por outros instrumentos 

de percussão. Os jogadores de Capoeira simulam uma luta, seguin-

do o tempo das músicas, que vai acelerando progressivamente. A 

Capoeira se tornou, recentemente, uma atração folclórica típica da 

região nordeste, mas também conhecida internacionalmente. É uma 

das eficientes atividades educacionais que tem sido difundida em 

algumas regiões do Brasil. Algumas escolas têm adotado a Capo-

eira como evento nas suas atividades sociais ou até como matéria 

extracurricular [...] (OLIVEIRA; CAJAZEIRA, 2007, p. 8).

E você, conhece uma prática musical do seu bairro, da sua 
cidade ou do nosso Estado?

Faça uma pesquisa sobre uma manifestação cultural local ou 
regional. Você deve coletar informações (como entrevistas 
ou reportagens), bem como tirar fotos (da manifestação) e 
gravar vídeos (ao menos de uma música). 

A partir de sua pesquisa, reflita: Como essa prática musical 
poderia ser inserida na escola?

Escreva um texto, de ao menos uma lauda, com suas ideias so-
bre a manifestação investigada. Procure fazer relações sobre a 
manifestação e as maneiras de trabalhar com ela em uma aula 
de música, pensando em conexões possíveis para vivenciar com 
seus alunos uma música que possa ser relacionada à realidade 
da comunidade em que você vive. Adicione fotos e imagens que 
possam enriquecer sua narrativa.
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Mas, afinal, o que é música?
Até o momento descrevemos alguns processos históricos e sociais 

da evolução da música e sua importância na vida do homem. Agora, 
ao nos depararmos com a missão de definir música, percebemos 
diferentes concepções. Dessa forma, pretendemos não estabelecer 
um conceito de música como “arte e técnica de combinar sons de 
maneira agradável ao ouvido” ou “som agradável; harmonia” (MI-
CHAELIS, 2014, [documento online, não paginado]) – velhas defi-
nições retiradas de dicionários e antigos cursos de teoria musical e 
que não traduzem a essência da música, já que ela é a energia que 
flui do homem, é a expressão de sua grandeza, de sua humanidade, 
ou seja, de sua presença no mundo.

E para você, o que é Música? Responda a essa 
questão por escrito e entregue ao seu monitor. 

Para essa atividade você não deve pesquisar em nenhuma fonte, 
já que desejamos nesse momento nos informar sobre seus conheci-
mentos prévios. Para essa descrição utilize, no máximo, dez linhas, 
procurando uma linguagem simples, que possa contemplar seu en-
tendimento sobre esse conceito. 

Agora, conheça as impressões e os conceitos musicais a partir 
da fala de algumas professoras de Educação Infantil e de músicos re-
conhecidos internacionalmente por suas obras. É importante ressaltar 
como as concepções de música estão sempre relacionadas às emoções, 
às sensações e às vivências. A seguir, veja alguns desses conceitos:

Professoras: 
 Pesquisa realizada pela autora em cursos 

de formação continuada de professores de 

Educação Infantil do Rio Grande do Norte, 

de março a dezembro de 2013.

Músicos:  
Esses conceitos encontram-se em: 

MORAES, J. Jota de. O que é música. 6. ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 43-51.
“É o silêncio, som, notas 

musicais e ritmos musicais.

A música é a vida, 

expressão de sentimento”. – 

Professora 1.

“É o silêncio, é o som 

da natureza, são as notas 

musicais, é o ouvir e escutar”. 

– Professora 2.
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Deparando-nos com tais impressões, podemos observar a dificulda-
de em conceituar a música em uma pequena frase ou mesmo “bordão”. 
Afinal, ela não é somente o ritmo, a melodia, os sons, o silêncio; ela 
também tem o ritmo, a melodia, os sons, o silêncio. Assim, a música 
é expressão humana para comunicar e expressar sensações, senti-
mentos e pensamentos, traduzindo-se em formas sonoras, por meio 
da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio.

Portanto, ao trazermos a música para a sala de aula, é importante ter 
clareza de suas dimensões – social, cultural, política, estética e perfor-
mática. Dessa forma, ensinar música não é reproduzir música, mas sim 
participar dos processos de criação e recriação do fenômeno musical a 
partir da apreciação, da criação, da contextualização e do fazer musical.

O ensino de música, agora parte obrigatória do eixo curricular 
Arte, muitas vezes chega às escolas por caminhos tortuosos e difusos. 
Afinal, qual o papel da música na escola? Apesar de já termos uma 
concepção de música e de seu ensino atualizada, podemos perceber 
que as práticas musicais escolares ainda nos levam a reproduzir 
velhos padrões de ensino, que, geralmente, focam em uma música 
utilizada para marcar rotina da sala de aula (entrada, roda, lanche, 
atividade, saída), na imitação de músicas exclusivamente midiáticas 
ou mesmo na valorização da prática musical ocidental (deixando de 
lado as manifestações étnicas e populares). O ensino de música na 
escola também é confundido com o ensino do instrumento musical 
ou exclusivamente da prática coral, que leva, na maioria das vezes, 
à exclusão de alunos e seleção de talentos musicais.

“É uma inspiração 

que acompanha a vida da 

gente... alegra, faz chorar, 

ensina...”. – Professora 3.

“A música expressa a 

natureza inconsciente deste e 

de outros mundos”. – Arnold 

Schoenberg (1874-1951).

“[...] Os sons não têm um 

fim! Eles são, simplesmente. 

Eles vivem. A música 

é esta vida dos sons, esta 

participação dos sons na 

vida [...]”. – John Cage 

(1912-1992).

“Convenço-me cada vez 

mais de que a música não é, 

por sua essência, algo que se 

possa colar a uma forma rigo-

rosa e tradicional. 

Ela é cores e tempos rit-

mados... – Claude Debussy 

(1862-1918).
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Dessa forma, ao ensinar música na escola devemos nos abrir a 
descoberta, a criação e a ressignificação sonora, ampliando o reper-
tório musical dos alunos e trazendo para a sala de aula as diferentes 
manifestações culturais – local, regional e mundial. E você, como 
pensa o ensino de música na escola? 

A partir dos links abaixo, assista aos vídeos disponíveis na internet.

<http://www.youtube.com/watch?v=48U3CnFfqJo>; 

<http://www.youtube.com/watch?v=AfCk4H xtoLk>. Acesso 
em 11 ago. 2014.

Os vídeos falam sobre a aprovação da Lei no 11.769 e suas impli-
cações na formação dos estudantes na escola de Educação Básica. Ao 
colocar no artigo 6º que “a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular Arte”, observamos os objetivos 
e valores do ensino da música no cotidiano escolar.

Assim, a partir das afirmações apresentadas nos vídeos, responda 
as questões abaixo:

Qual o papel da música na escola de Educação Básica?

Quais os objetivos do ensino de música nas escolas de Edu-
cação Básica?

O que deve contemplar o ensino de música nas escolas de 
Educação Básica?

Quais os pressupostos para uma Educação Musical de qualidade?

Quais valores nos ensinam a música?
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A seguir, deixamos para você referências importantes para am-
pliar/aprofundar os conteúdos estudados nesta aula:

BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil: propostas para 
a formação integral da criança. São Paulo: Peirópolis, 2003. 

Nesse livro, Teca Alencar de Brito reúne reflexões teóricas e 
sugestões práticas de caminhos da educação musical contemporânea 
com base em seu próprio trabalho. O livro nos oferece possibilidades 
de enxergar a música como instrumento riquíssimo de formação 
integral do indivíduo.

MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz (Org.). Pedagogias em educação 
musical. Curitiba: Ibpex, 2011.

Esse livro, que tem a organização de Teresa Mateiro e Beatriz 
Ilari, reúne ensaios sobre o trabalho de dez grandes pedagogos musi-
cais. A leitura desse livro pode ampliar conhecimentos e fundamentar 
práticas de educação musical nas escolas.

Ao final desta aula, desejamos que você, aluno, tenha 
adentrado no mundo da música – esse universo de sons, 
imagens, movimentos e cores – conhecendo um pouco 
de sua história, sua identidade com os povos e suas 
culturas, com seus conceitos e a importância dela na 
vida do homem. Pudemos também perceber que, após a 
aprovação da Lei no 11.769, que trata da obrigatoriedade 
da música na escola de Educação Básica, muito tem se 
refletido sobre qual tipo de música deve ser levado para 
a escola, buscando retratar, a realidade da comunidade 
e possa ampliar o universo musical dos alunos. Assim, 
desejamos que, ao iniciarmos o tema Ensino de Música, 
possamos ampliar nossos conhecimentos, refletindo sobre 
os elementos da música, seus usos, seus recursos e seu 
ensino na escola. Vamos lá!
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Autoavaliação
A partir dos estudos levantados nesta aula e das atividades 

desenvolvidas por você, pudemos refletir sobre a música como lin-
guagem e área de conhecimento, bem como sua importância na 
escola de Educação Básica. Dessa forma, reflita e registre algumas 
possibilidades pedagógicas para desenvolver um trabalho de músi-
ca na escola de Educação Básica. Para isso, leve em consideração 
os seguintes pontos:

a formação musical do aluno;

a música como linguagem e área de conhecimento;

propostas de apreciação, contextualização e fazer artístico 
da música.

Referências
ANDRADE, Mário. Pequena história da música. 8. ed. Belo Hori-
zonte: Itatiaia, 1980.

MENUHIN, Yehudi; DAVIS, Curtis W. A música do homem. Trad. 
Auriphebo Berrance Simões. São Paulo: Martins Fontes, 1979.

MICHAELIS. Dicionário de português on line. Disponível em: 
<http://www.michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 10 set. 2014.

MORAES, J. Jota de. O que é música. 6. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1989.

OLIVEIRA, Alda; CAJAZEIRA, Regina (Org.). Educação musical 
no Brasil. Salvador: P&A, 2007.

PAYNTER, Elizabeth; PAYNTER, John. The dance and the drum: 
integrated projects in music, dance and drama for schools. Lon-
don: Universal Edition, 1974.
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Anotações



Aula 2 Ensino de Arte na Escola62

Anotações



Música na escola de educação 
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Apresentação

Caro(a) aluno(a), ao refletirmos sobre o Ensino de Música na 
Escola em nossa primeira aula, compartilhamos um pouco da 
história da música e como ela se apresenta na formação do ho-

mem – formal e informalmente. Vimos também que, com a aprovação 
da Lei n. 11.769, a música pretende chegar às Escolas de Educação 
Básica de maneira sistematizada, reconhecida como linguagem. Nesses 
processos de aprender e ensinar música, percebemos a importância 
do fazer musical de maneira sistematizada e integrante da sociedade.

Agora que chegamos à terceira aula, esperamos ampliar nos-
sos conhecimentos, sistematizando conceitos sobre o som e seus 
parâmetros que, acompanhados do silêncio, formam os elementos 
constitutivos da música. Iremos também perceber o corpo como ins-
trumento musical primeiro do homem e sua importância na educação 
musical, podendo assim, aprofundar nossos conhecimentos sobre os 
instrumentos, a notação e os estilos musicais. Tudo isso percebendo 
a música presente em diversos contextos sociais e históricos, mani-
festada em diferentes aspectos e maneiras.

Ao estudarmos sobre o ensino de música na Escola de Educa-
ção Básica, daremos ênfase aos métodos e abordagens ativos do seu 
ensino – trazendo um pouco do histórico e das maneiras de se fazer 
música na escola, reconhecendo a vivência como primordial no papel 
de musicalização do sujeito. Vamos abrir os ouvidos, preparar nossos 
corpos e sentir todos os movimentos que a música pode trazer na 
formação de nossos alunos.
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Objetivos

Conhecer os parâmetros do som.

Perceber os parâmetros sonoros como 
constituintes da estrutura musical.

Reconhecer o corpo como instrumento 
musical primeiro do homem e seu pa-
pel na educação musical. 

Conhecer e classifi car os instrumen-
tos musicais.

Perceber a notação musical como ma-
neira de comunicação e expressão.

Reconhecer diferentes estilos 
musicais e sua aplicabilidade na 
educação musical.

Compreender princípios pedagógicos 
e teórico-metodológicos que funda-
mentam o ensino e a aprendizagem 
da música e sua prática no contexto 
escolar, a partir da vivência musical.
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Compreendendo a música:  
o som e seus parâmetros

Certas Coisas
Não existiria som
Se não houvesse o silêncio
Não haveria luz
Se não fosse a escuridão
A vida é mesmo assim
Dia e noite, não e sim
Cada voz que canta o amor não diz
Tudo o que quer dizer
Tudo o que cala fala
Mais alto ao coração
Silenciosamente eu te falo com paixão
Eu te amo calado
Como quem ouve uma sinfonia
De silêncios e de luz
Nós somos medo e desejo
Somos feitos de silêncio e som
Tem certas coisas que eu não sei dizer
A vida é mesmo assim
Dia e noite, não e sim
Cada voz que canta o amor não diz
Tudo o que quer dizer
Tudo o que cala fala
Mais alto ao coração
Silenciosamente eu te falo com paixão
Eu te amo calado
Como quem ouve uma sinfonia
De silêncios e de luz
Nós somos medo e desejo
Somos feitos de silêncio e som
Tem certas coisas que eu não sei dizer

Lulu Santos

Fonte: SANTOS, Lulu; MOTA, Nelson (Compositor). Certas coisas. Disponível em: <http://letras.mus.br/

lulu-santos/35063/>.  Acesso em: 27 jun. 2014.
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Convidamos você para desfrutar essa canção de Lulu Santos, 
refletindo sobre os elementos constitutivos da música. Para 
“dizer” uma música, precisamos de vários elementos que, 

juntos, transformam simples ruídos em melodias, acompanhadas 
de diferentes ritmos, movimentos e silêncios – a música que está 
na música. Não basta cantar ou ouvir músicas com nossos alunos 
para que eles apreendam seus significados e sentidos, mas, sim, 
vivenciar os aspectos que caracterizam essa música – mediando o 
fazer musical, a apreciação e a contextualização no decorrer dos 
processos de aprender e ensinar música.

A música é feita de sons, de silêncios; de sons e de silêncios. É 
feita de ritmos, de melodias; de ritmos e de melodias. A música é 
feita de expressões sonoras que, combinadas, procuram comunicar 
sentimentos, acontecimentos, impressões e conhecimentos. Trazer 
para a sala de aula tais percepções é o objetivo do professor quando 
traz a música para a sala de aula.

O som é o resultado de vibrações, que se propagam no ar e che-
gam aos nossos ouvidos. Os elementos ou parâmetros do som são 
características que dão forma à música. Os parâmetros sonoros são 
cinco, que veremos a seguir:
�� Altura: é a propriedade do som que nos permite distinguir sons 

graves (sons mais “grossos”), médios e agudos (sons mais “fi-
nos”). A velocidade da vibração dos objetos é que vai definir sua 
altura. As vibrações lentas produzem sons graves e as vibrações 
rápidas produzem sons agudos. A altura dos sons depende tam-
bém do tamanho dos corpos que vibram. Uma corda fina produz 
sons mais agudos que os de uma corda longa e grossa. Assim 
como um violino produz sons mais agudos que um contrabaixo.

�� Duração: é a característica que revela o tempo de propagação de 
um som. Um som pode ser curto ou longo e é a combinação desses 
sons (longos e curtos) que compõe o ritmo. Os sons longos e curtos 
podem ser emitidos na natureza, pelos animais, pelo homem, por 
instrumentos musicais. Diferenciar o tempo do som de um espirro 
e de um bocejo, por exemplo, é perceber a duração desses sons.

�� Intensidade: é a propriedade que nos permite distinguir sons 
fortes e sons fracos. É o grau de volume sonoro. A intensidade 
do som depende da força empregada para produzir as vibrações. 
Quando percebemos que o rugido de um leão é mais forte que o 
miado de um gato, percebemos diferentes intensidades do som.
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�� Timbre: é a característica do som que nos permite reconhecer 
sua origem. O timbre diferencia, “personaliza” o som. Por meio 
do timbre, identificamos “o que” está produzindo o som. Por 
exemplo: quando ouvimos uma pessoa falar, um celular tocando 
ou mesmo um pássaro cantando podemos saber qual fonte sonora 
produziu o som por causa do timbre.

Acesse o link: <http://www.arte.seed.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136> 
e aprenda mais sobre o som e seus parâmetros, clican-
do nos vídeos e exemplos musicais.

Entretanto, os parâmetros sonoros não aparecem de maneira frag-
mentada na música, por isso é importante o professor perceber “a 
música que está na música”, estimulando seus alunos a apreciar aten-
tamente, percebendo os movimentos sonoros e rítmicos da música.

Você vai ver a seguir uma sequência didática preparada por profes-
soras da Educação Infantil do Centro Municipal de Educação Infantil 
da cidade de Bom Jesus/RN. Perceba como as professoras trabalham 
os parâmetros do som a partir de uma proposta interdisciplinar, pro-
piciando que as crianças percebam os sons que constituem a música, 
bem como experienciem e reconheçam timbres diversos.
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Bandinha de colher

Tema: Bandinha de colher – com a música Sopa do Neném, Pa-
lavra Cantada.

Turma: Crianças a partir de três anos de idade.

Parâmetros do som contemplados:
�❱ Altura 
�❱ Timbre 

Objetivos
�❱ Explorar sonoridades de objetos.
�❱ Reconhecer diferentes timbres de objetos da cozinha.
�❱ Identificar sons agudos e graves.
�❱ Expressar-se musicalmente, a partir do canto e dos gestos.
�❱ Interagir com o grupo a partir da vivência musical.
�❱ Ampliar vocabulário e compreensão de significados.
�❱ Áreas do conhecimento contempladas
�❱ Linguagem oral e escrita.
�❱ Música e movimento.
�❱ Numerais.
�❱ Alimentação.

Recursos
�� Aparelho de som.
�� Panelas.
�� Colheres.
�� Pratos.
�� Caixa grande para guardar os utensílios.

Estratégias metodológicas

�� Será apresentada uma caixa contendo objetos (panelas, pratos e talhe-
res) para que adivinhem o que há dentro a partir do som de cada um.

�� Ao expor o material da caixa (panelas, pratos e talheres), fazer 
uma roda de conversa sobre a utilidade desses objetos.

�� Escrita de uma lista – coletivamente – dos objetos que utilizaram 
para tocar a música.
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�� Depois, cada aluno poderá escolher dois objetos.

�� Logo após, deverá imitar o ritmo produzido pelas professoras. 
Nesse momento, será apresentado um trecho da música, seguindo 
a seguinte ordem:

�❱ 1ª vez – cantar duas estrofes (som dos objetos e canto pelas 
professoras).

�❱ 2ª vez – cantar duas estrofes (som dos objetos e canto, todos 
juntos).

�❱ 3ª vez – a música será cantada novamente (som dos objetos 
e canto, todos juntos), cada participante acrescenta um ingre-
diente na música.

�❱ 4ª vez – todos irão cantar e tocar ao som da música original 
com talheres.

�� Roda de conversa: será que todos os ingredientes da “sopa do 
neném” são saudáveis? Fazer uma lista dos ingredientes utilizados 
na música, destacando aqueles que são saudáveis.

�� Registro da música por meio do desenho.

�� Identificação dos objetos utilizados: seriação, classificação, contagem.

Avaliação

Os alunos serão avaliados em todos os momentos, por meio da 
observação de interesse, participação, realização das atividades orais 
e escritas, bem como execução de objetos sonoros.

Referências

EMEII. O que que tem na sopa do neném? Disponível em: 
<http://emeii-davina.blogspot.com.br/2012/08/o-que-que-tem-
-na-sopa-do-nenem.html>. Acesso em: 14 abr. 2013.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial Curricular para Educação Infantil: 
formação pessoal e social. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf>. 
Acesso em: 14 abr. 2013.
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Veja que, quando o professor define objetivos claros e realiza uma 
sequência para desenvolver seu trabalho, os alunos apreendem a música 
e seus elementos de maneira significativa e prazerosa. Agora é sua vez!

Escolha uma canção – folclórica ou do cancioneiro brasileiro – e 
produza também uma sequência didática, pensando de que manei-
ra pode trabalhar a percepção de um ou mais parâmetros do som. 
Lembre-se de evidenciar os objetivos e as estratégias metodológicas. 
Procure sistematizar o trabalho de maneira que, ao final, seus alunos 
tenham apreendido sobre ao menos um parâmetro sonoro.

A música e o corpo
Destacamos, desde o início de nossa conversa, a relevância em per-

cebermos o corpo como condição para o fazer musical. Ao afirmarmos 
que somos um corpo (MERLEAU-PONTY, 2006), deixamos claro que 
ele se faz protagonista nos processos de aprender e ensinar música. 

Aprendemos a partir das sensações que recebemos do mundo ex-
terno. A música nos fala ao coração, afinal “nós somos medo e desejo, 
somos feitos de silêncio e som” (Lulu Santos) e esse desejo é o que nos 
move a vivenciar a música – e seus elementos constitutivos – de maneira 
significativa. Dessa forma, construímos o conhecimento musical a partir 
da interação com a música, com o ambiente e com o outro. 

Nesse sentido, Paulo Freire (1996) fala-nos da aprendizagem como 
ação corporalizada, propondo-nos que a ação do homem rumo à apren-
dizagem efetivou-se quando suas mãos e mente se solidarizaram. Nessa 
evolução, em que construímos nosso mundo a partir de nossa exis-
tência, o corpo humano fazia-se “consciente, captador, apreendedor, 
transformador, criador de beleza e não ‘espaço’ vazio a ser preenchido 
por conteúdos” (FREIRE, 1996, p. 51). 

Apreendemos música a partir das brincadeiras, do muito brincar 
e brincar com o outro. Fazer e refazer, cantar e apreciar, executar e 
perceber, conceber e expandir. É na exposição ao fenômeno sonoro que 
nossos corpos cantam, dançam, brincam – fazem música. A valoriza-
ção do corpo no fazer musical e a utilização do movimento em sala de 
aula não podem ser uma saída para os alunos liberarem energia, mas, 
sim, para desenvolver o corpo como instrumento de expressão musical. 
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Ao fazermos o corpo presente nos processos de aprender e ensinar 
música, temos como material básico o tempo, o espaço e a energia, 
desenvolvendo a exploração e a expressão; a apreciação e a criação; 
a execução e a reflexão.

Escolha duas músicas: uma bem lenta e outra bem agita-
da. Coloque uma música de cada vez e procure realizar 
movimentos “no lugar”, “para frente”, “para trás”, “mu-
dando de lugar enquanto salta”, “movimentos circulares”, 
“movimentos explorando diferentes níveis (alto, médio e 
baixo); “mostrando um jeito só seu de se movimentar”.

Depois da vivência, escreva:

Como se sentiu ao fazer esses movimentos, 
quais sentimentos despertaram cada música 
em você e como se sentiu no papel de criador 
de seus próprios movimentos. 

Você acha que vale a pena fazer do corpo o prota-
gonista no fazer musical? Justifique sua resposta.
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Os instrumentos musicais
Vimos que o corpo humano é nosso primeiro e mais importante 

instrumento musical. Entretanto, o homem, pelo contato e observa-
ção com os sons do entorno, pela manipulação e experimentação 
de diferentes objetos sonoros produziu seu primeiro instrumento 
musical. De lá para cá, os instrumentos musicais não param de ser 
aperfeiçoados e modificados, criando novas maneiras de produção 
sonora – com instrumentos musicais acústicos e elétricos.  

De acordo com sua organologia, os instrumentos podem se divi-
dir em instrumentos de sopro, de cordas e de percussão. Entretanto, 
vamos utilizar a classificação utilizada pelos musicólogos Sachs e 
Hornsboestel que, em 1914, basearam-se nos princípios acústicos 
(como os instrumentos produzem som) para classificar os instru-
mentos musicais da seguinte maneira: 

�� Idiofones – o som é produzido pela vibração do corpo do instru-
mento ou por alguma de suas partes – percutindo, friccionando 
ou chacoalhando o instrumento, como o agogô, o reco-reco ou 
o chocalho.

�� Membranofones – o som é produzido pela vibração de uma 
membrana esticada sobre uma caixa que amplifica o som. Esse 
grupo inclui todos os tipos de tambores.

�� Aerofones – nesse grupo, o som é produzido pelo ar. Os instru-
mentos de sopro – flauta, clarinete, oboé, trompete, gaita, entre 
outros – além do acordeom fazem parte desse grupo.

�� Cordofones – o som é produzido por uma ou várias cordas ten-
sionadas, que podem ser percutidas, beliscadas ou friccionadas. 
Fazem parte desse grupo uma infinidade de instrumentos, como 
o violão, violino, piano e harpa.

�� Eletrofones – uma revisão posterior adicionou ao sistema de Sachs 
e Hornsboestel um quinto grupo, que tem instrumentos em que o 
som é produzido por meios eletrônicos, como o teclado elétrico.
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Para saber mais sobre o sistema de classificação de 
instrumentos de Sachs e Hornsboestel, acesse o se-
guinte link: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hornbos-
tel-Sachs>. 

Ao trazer diferentes fontes de produção sonora para a sala de 
aula, o professor deve destacar os usos de cada instrumento e o 
contexto vivenciado pelos grupos que utilizam esse recurso sonoro. 
Trabalhar com diferentes formas de produção sonora em sala de aula 
nos permite também trabalhar com diferentes comunidades, épocas 
históricas e músicas de diferentes povos. 

Você vai pesquisar na internet dois vídeos: um que traga imagens 
de uma banda de forró pé de serra e outra que traga a apresentação 
de um quarteto de cordas. Depois de assisti-los, pesquise sobre os 
instrumentos que aparecem nos vídeos escolhidos (seu nome e pro-
dução sonora) e responda:

Que instrumentos fazem parte de cada um dos vídeos?

Classifique-os, a partir do sistema Sachs e Hornsboestel.

Não esqueça de identificar os links dos vídeos assistidos em 
sua atividade.
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A sua notação
A notação musical surgiu como uma necessidade do homem de 

gravar aquilo que havia criado. Como vimos na aula anterior, o sis-
tema de códigos de registro e notação surgiu ainda na Idade Média e 
o homem aperfeiçoou esses códigos com o passar do tempo. 

Hoje em dia, a partitura – representação escrita de música, padro-
nizada mundialmente – é reconhecida pelos músicos, que podem ler 
e interpretar qualquer música, escrita em qualquer tempo ou lugar. A 
escrita da partitura dispõe de símbolos próprios que se associam a sons, 
mas ela não é a música, que só se realiza sonoramente. Dessa forma, 
não devemos valorizar a escrita musical em detrimento do fazer musical.

Entretanto, é importante estimular o aluno a registrar sobre os 
sons vivenciados, a maneira como ele percebe o movimento sonoro, 
sua intensidade, timbre, altura...Essa é mais uma oportunidade de 
trabalhar a música que está na música, propondo uma apreciação 
significativa ou uma composição para depois realizar um registro.

“A notação deve ser o resultado de uma necessidade 
musical e pedagógica, e não o ponto de partida da ini-
ciação musical” (RENARD, 1982, p. 128).

Os estilos musicais
Quem nunca escutou: “De que estilo musical você mais gosta?”. 

Os estilos musicais são muitos, espalhados geográfica e cronologica-
mente em nosso universo. As características de ritmo, instrumenta-
ção, texto, função, estrutura e contextualização marcam cada estilo 
musical, que se difere de outro a partir dessas características básicas. 

Trazer estilos diversos para a sala de aula é trabalho do professor, 
que deve fazer uma seleção criteriosa não somente do estilo, mas 
também da pertinência e do objetivo. O mundo sonoro que nos cerca 
é recheado de estilos diferentes e essa diversidade deve ser valoriza-
da em sala de aula. Por isso, o professor não deve colocar seu gosto 
pessoal ou crença religiosa, por exemplo, para marcar o estilo de 
música com que trabalha com seus alunos.

Então vale tudo? A princípio, sim. Se um dos objetivos da música 
na Escola de Educação Básica é formar o sujeito de maneira plena, 
ele deve ter acesso a todos (ou ao máximo possível) de gêneros e 
estilos musicais. Entretanto, devemos nos preocupar com a simples 
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transmissão de uma cultura de massa, que muitas vezes não valoriza 
a estética musical ou mesmo não traz significados em sua apreciação. 
Por essa razão, músicas com letras que contêm teor pornográfico e 
depreciativo nas letras devem ser descartadas pelo professor. 

E que músicas devemos levar para a sala de aula? A infinidade 
de opções nos deixa muito à vontade no processo de escolha. As 
músicas de tradição, de concerto, músicas populares de todos os 
tempos, músicas dos povos, músicas instrumentais e vocais, entre 
outras. Vale a pena pesquisar para encontrar aquelas que podem ser 
utilizadas em um trabalho significativo e prazeroso.

Leia a reportagem da Revista Mundo Estranho, disponível em: 
<http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-se-definem-os-
-estilos-musicais>. Os autores retomam um pouco da história da 
música na vida do homem e destacam os diversos estilos presentes 
na contemporaneidade. 

Agora, escolha você um estilo musical de sua preferência e responda:

Qual a contextualização desse estilo (local, cronológica 
e etnográfica)?

Qual instrumentação (que instrumentos são mais frequen-
temente utilizados)?

Como é o texto (é de conteúdo sacro, profano, romântico etc.)?

Qual a função (a música tem alguma função social – de 
ritual, encerramento, dança etc.)?

Como é a estrutura (é linear, segmentada, repetitiva etc.)?



Aula 3 Ensino de Arte na Escola 79

O ensino de música
A história do ensino de música nas Escolas de Educação Básica 

no Brasil passa por idas e vindas constantes, que vão do treinamento 
instrumental ao espontaneísmo; das práticas exitosas à inexistência 
da música na escola. Nesses processos, o ensino de música foi se 
desgastando no percurso de escolarização e agora, com a aprovação 
da Lei n. 11.769, procura seu lugar novamente na escola, trazendo 
discussões nos meios acadêmicos e gerando a necessidade de forma-
ção de professores habilitados a trabalhar com a linguagem musical.

Em relação às concepções teóricas e filosóficas de alguns méto-
dos e abordagens, denominados ativos por se caracterizarem pela 
experiência direta do aluno e pela valorização da vivência musical. 
Nesses processos, o aluno tem contato com as várias dimensões do 
fazer musical – apreciando, refletindo e produzindo.

Trazemos, de maneira sucinta, a filosofia de alguns desses peda-
gogos, pois esses trabalhos foram fundamentais para a construção de 
concepções, a compreensão sobre educação musical, os processos de 
aprender e ensinar música, bem como para a utilização de diferentes 
materiais e repertórios etc. 

Todos esses métodos configuram propostas de como desen-

volver uma prática de educação musical, estruturando-se 

sobre princípios, finalidades e orientações gerais explicitados 

em maior ou menor grau. São propostas que refletem as res-

postas pessoais de seus criadores ao contexto – social, histó-

rico, cultural (educacional e musical) – em que viviam, mas 

que também trazem contribuições capazes de transcender as 

condições particulares em que foram criadas, com seus limites, 

fornecendo indicações que se mostram válidas e pertinentes e 

que podem enriquecer a nossa prática (PENNA, 2011, p. 17).

Nas primeiras décadas do século XX, muitos foram os pedagogos e 
estudiosos que surgiram, cada qual com suas características próprias, 
pois eram de origens e realidades distintas, lançando cada qual suas 
propostas filosóficas do ensino de música.

Na educação, a amplitude de estratégias de ensino refere-se à orga-
nização das ferramentas e dos procedimentos que contribuem para que 
os professores possam alcançar com êxito seu principal objetivo, no 
caso o desenvolvimento musical. Nesse sentido, podemos relacionar 
várias correntes pedagógico-musicais, mas daremos destaque para:
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�� Emile Jaques Dalcroze (1865-1950) – filho de pais suíços, nas-
cido na Áustria; em seus estudos chegou à conclusão de que a 
arritmia musical é consequência de uma arritmia de caráter geral. 
Percebeu que o erro do ensino de música era priorizar a escrita 
em detrimento da experimentação sonora. Por essa razão, criou 
a “Rítmica” e abalou as bases tradicionais do ensino e aprendi-
zagem do ritmo musical.

�� Zoltán Kodaly (1882-1967) – húngaro, além de compositor e peda-
gogo, foi etnomusicólogo. Idealizou um sistema unificado de edu-
cação musical na Hungria, a partir de pesquisas da música húngara, 
que resultou em um repertório didático para o ensino de música nas 
escolas. As bases de seu método eram o canto (a partir de músicas 
folclóricas ou compostas) e a leitura relativa (solmização).

�� Carl Orff (1895-1982) – para esse alemão, a fala, o ritmo e o mo-
vimento representam o tripé no qual se assenta toda a proposta 
educacional, formando uma unidade pedagogicamente estrutu-
rada e elaborada para o ensino de música. De acordo com esse 
pedagogo musical, a vivência é a base de toda educação musical, 
em que o aluno é protagonista do fazer musical em todos os pro-
cessos – de apreciação, reflexão e criação musicais.

�� Shinichi Susuky (1899-1998) – japonês, traçou sua base educacio-
nal no ensino coletivo de instrumentos, especialmente o violino. Por 
meio de uma prática pedagógica intensiva, confirma a tese de que 
a educação musical da criança centraliza-se na figura da mãe, que 
deve participar ativamente com a criança das experiências musicais.

�� Edgar Willems (1890-1978) – esse belga, que viveu e desenvol-
veu seu método na Suíça, teve como princípios básicos as relações 
psicológicas estabelecidas entre a música e o ser humano; a não 
utilização de recursos extramusicais no ensino da música; e a 
ênfase no trabalho prático anterior ao ensino formal de música.

�� Murray Schafer (1933) – canadense que desenvolveu seus pro-
jetos de estudo e trabalho na Europa. É pianista, pesquisador, 
educador e criador. Um de seus focos de interesse é a “paisagem 
sonora”, que destaca a relação entre som e meio ambiente em 
suas produções musicais. Suas pesquisas musicais também se 
referem à confluência das artes (que procura superar a fragmen-
tação e a desagregação das artes), valorizando também a relação 
entre a arte e o sagrado. Esses aspectos filosóficos são trazidos 
para sua maneira de vivenciar a música e os processos criativos.
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Muitos outros foram e ainda são importantes nessa revolução da 
educação musical, cada qual com suas características próprias, que 
foram apresentadas com frequência e passadas pelos seus seguido-
res como solução para todos os problemas do ensino musical, ainda 
que cada método enfatize claramente aspectos diferentes, como, por 
exemplo, o canto, o movimento, a audição e a execução instrumental.

A esse respeito, seria praticamente improvável que existisse um 
enfoque totalmente integral capaz de abranger todos os problemas 
do ensino-aprendizagem musical. Dessa forma, é importante que o 
professor se faça pesquisador, considerando o contexto trabalhado, 
desenvolvendo critérios e criatividade de atuação e avaliação, bem 
como pensando em estratégias de ensino e aprendizagem funda-
mentadas em métodos e teorias. 

É importante observar que todos os métodos ativos em educação mu-
sical dão ênfase à vivência musical. Dessa forma, o professor deve partir 
sempre da experiência de seus alunos, de seus conhecimentos prévios 
para poder, então, traçar caminhos para um fazer musical significativo. 

Para saber mais sobre métodos ativos em educação 
musical, leia os livros “De tramas e fios: um ensaio 
sobre música e educação”, de Marisa Trench de Oli-
veira Fonterrada e “Pedagogias em educação musical”, 
organizado por Teresa Mateiro e Beatriz Ilari.

Escolha um dos pedagogos musicais apresentados anteriormente e 
faça uma pesquisa mais criteriosa sobre sua abordagem de ensino de 
música. Escreva um texto descrevendo como o autor compreende o 
ensino de música, suas estratégias de ensino e os materiais utilizados. 
Faça também suas considerações, trazendo suas experiências individu-
ais e possibilidades de inserção desse método na Escola de Educação 
Básica. Procure vídeos que possam enriquecer sua pesquisa.
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Para complementar/aprofundar os pontos vistos nesta aula, su-
gerimos que você leia:

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 
Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de Mú-
sica na Educação Básica. Brasília: MEC/CNE, 2013. Disponível em: 
<http://abemeducacaomusical.com.br/sistemas/news/imagens/
Diretrizes%20do%20cne%20para%20o%20ensino%20de%20mu-
sica.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2014.

Trata-se de um documento de referência para compreender os pro-
cessos da legitimação da música na Escola de Educação Básica. Aprovado 
em dezembro de 2013, traz concepções de música e seu ensino. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prá-
tica educativa. 34.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

Livro indispensável, Pedagogia da autonomia é um livro de pou-
cas páginas, mas de grande densidade. Seu poder de síntese ao tratar 
de questões fundamentais para a formação de educadores. 

FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: um 
ensaio sobre música e educação. São Paulo: Editora UNESP, 2005.

Esse livro, de Marisa Trench de Oliveira Fonterrada é referência em 
educação musical. Nele, você terá histórico da educação musical no Bra-
sil, as concepções do ensino de música no Brasil e as perspectivas atuais. 
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Retomando aprendizagens

Nesta aula, pudemos aprender e refletir sobre as questões 
da música e sua estrutura, percebendo os elementos 
constitutivos como material para o seu ensino, bem como 
refletindo sobre as várias maneiras de um fazer musical na 
escola. Ao estudarmos sobre os Métodos Ativos em educação 
musical, conhecemos filosofias e abordagens diferentes, 
mas que sempre valorizam a vivência como princípio.
Nesses caminhos, desejamos que você, aluno(a), tenha 
vivenciado experiências musicais significativas, ao realizar 
as atividades sugeridas e possa ampliar seu repertório 
musical, sua maneira de ver e vivenciar a música, 
compreendendo-a como linguagem, com signos e códigos 
próprios, valorizando-a no cotidiano escolar. Dessa forma, 
desejamos também que essa pequena centelha junte-se ao 
seu desejo de fazer sempre mais e melhor. 

Autoavaliação
Nesse encontro entre música e educação, muitas questões fo-

ram levantadas e pudemos dialogar sobre a música, seu ensino e 
sua importância na formação do sujeito. Agora, você vai construir 
uma sequência didática, contemplando o que discutimos no decor-
rer de nossas três aulas. Para tanto, você deve organizá-la da ma-
neira apresentada a seguir, tendo em vista os pontos apresentados 
e as concepções discutidas:

�❱ Tema:

�❱ Turma: 

�❱ Áreas do conhecimento contempladas:

�❱ Conteúdos contemplados:
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�❱ Objetivos:

�❱ Estratégias Metodológicas:

�❱ Recursos:

�❱ Avaliação:

�❱ Referências:
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Anotações
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Reflexões sobre o ensino de 

dança: proposições pedagógicas 

para o ensino de dança na escola

Marcilio de Souza Vieira
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Apresentação

Olá aluno (a)!
Nesta aula, você será direcionado ao mundo da dança e às pos-

sibilidades que essa linguagem artística pode oferecer, na sua teoria 
e práxis pedagógica, com o ensino de Artes na escola por meio da 
apreciação, da vivência e da contextualização em dança. Para nós, 
essa vivência de ação integrada, ora presencial, ora a distância, mas 
sempre fl exível e interativa, é muito relevante, pois estamos cons-
truindo e reconstruindo saberes a partir da realidade concreta de 
cada aluno, ora ensinando, ora aprendendo, ou melhor, ensinando; 
aprendendo e crescendo como pessoas e como profi ssionais. A você, 
mais uma vez, desejamos sucesso nos estudos e, sobretudo, que você 
possa aproveitar ao máximo esta aula.

Objetivos

Favorecer processos de sensibilização 
que possibilitem problematizar a dan-
ça, bem como a apreciação, a vivência 
e a contextualização dessa linguagem 
da arte, com enfoque nos elementos 
técnicos e estéticos que caracterizam 
diversos gêneros/estilos de dança.

Apresentar conceitos dessa(s) 
técnica(s)/estética(s) com base em 
suas articulações, particularidades e 
aplicabilidades no campo da dança.
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Pra começo de conversa: pra que 
dança na escola? 

Caros (as) alunos (as), iniciaremos esta conversa refletindo sobre 
a dança no nosso imaginário a partir de duas músicas do cancioneiro 
popular que versam sobre o tema dança e em seguida, respondere-
mos e refletiremos sobre as questões que seguem.

1Atividade

Leia os textos a seguir e reflita sobre essa atividade desencadeadora.

Texto 1

Bailarina (Compositor: Toquinho. Disponível em: <www.vagalume.com>. Acesso em: 20 out. 2013)

Eu não paro de dançar.
Sem querer esnobar
Sei bem fazer um gran de car.
E pra um bom salto acontecer
Me abaixo num demi plie.
Sinto de repente
Uma sensação de orgulho
Se ao contrário de um mergulho
Pulo no ar num gran geté.
Quando estou num palco
Entre luzes a brilhar,
Eu me sinto um pássaro 
A voar, voar, voar.
Toda bailarina pela vida vai levar
Sua doce sina de dançar, dançar, dançar. 

Um, dois, três e quatro,
Dobro a perna e dou um salto,
Viro e me viro ao revés.
E se eu cair conto até dez.
Depois, essa lenga-lenga
Toda recomeça.
Puxa vida, ora essa!
Vivo na ponta dos pés.
Quando sou criança
Viro orgulho da família:
Giro em meia ponta
Sobre minha sapatilha.
Quando sou brinquedo
Me dão corda sem parar.
Se a corda não acaba
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Texto 2

Segredo de bailarina (Compositor: Caio Sóh, Gugu Peixoto, Fred Somer. Disponível em: <www.

vagalume.com>. Acesso em: 20 out. 2013)

Baila a minha vida de repente
Se o mundo mente
Sou teu palco
Ajoelha a velha dor
Na bela curva
Do que não foi
Tantas frases que o corpo fale
Faz do desejo
Lançar-se ao mar
Passos tão doces
Bailam no tempo
Sou deles, presa, refém... detento
Amanheceu e estas do outro lado
No canto contrario

Do pranto que sou
Bailarina do meu desamor
Perca teus passos,
No avesso, do inverso, da minha dor
No avesso, do inverso, da minha dor
O show ta ensaiado
És boa leoa, devora a toa
Só pra dançar
Acha graça no quase perder alguém pra ganhar
Vou entrar no teu jogo
Voltar pra plateia
Se meus olhos pararam
Não sei me culpar

Você conhece essas composições musicais que tematizam a vida 
da bailarina?

Você conhece algum tipo de dança, já vivenciou ou assistiu 
alguma apresentação?

Quais aproximações com o contexto vivido dos alunos do 
curso é possível fazer a partir dessas duas situações?

É possível trabalhar com o conteúdo de dança no espaço 
escolar? Justifique.

 Os textos citados falam sobre o fazer do artista de dança de 
um determinado estilo dessa linguagem artística. Discuta com 
seus colegas sobre como é o processo de criação em arte/dança 
desse estilo de dança apresentado nos textos. E ainda, delimite 
quais as outras possibilidades de dança na escola?
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Desvelando o tema:  
o papel da dança na escola

Qual é o papel da dança na escola? Na escola, em que disciplina 
a dança seria ensinada: nas aulas de Arte, ou nas aulas de Educação 
Física? Será que deveríamos pensar uma disciplina exclusivamente 
dedicada à dança? Corroboramos com o pensamento de Marques 
(2010) quando questiona o sentido da dança na escola: Mas o que é, 
afinal, a dança na escola? Área de conhecimento? Recurso educacio-
nal? Exercício físico? Terapia? Catarse? 

Marques (2003) pontifica que é preciso estar atentos ao fato de 
que a escola deve dialogar com o ensino de dança e que este ensino 
se processe com qualidade, compromisso e responsabilidade já que 
a escola é um lugar privilegiado para que a dança aconteça. 

Convém ressaltar que é função da escola contribuir para ampliar a 
compreensão do aluno sobre o ato de dançar, uma vez que, além do 
aprendizado do gesto dançante, ele aprenderá, também, a apreciar os vá-
rios repertórios da dança, a conhecer seus diversos significados sociais e a 
discuti-la como forma de expressão artística em diversas culturas, inclusive 
no contexto social em que ele vive (BRASIL, 1998; MARQUES, 2003). 

Nessa perspectiva, não é papel da dança no currículo priorizar 
a sua execução visando a performances artísticas excepcionais ou 
mesmo a um aprendizado sistemático de uma técnica específica, mas 
a sensibilização do aluno para que ele próprio se reconheça como 
indivíduo produtor desse conhecimento na sociedade em que vive ao 
mesmo tempo em que reconhece como se produz a dança em outros 
lugares (BRASIL, 1998; MARQUES, 2003). 

Nesse contexto, é preciso que a escola crie condições para que o aluno 
se reconheça como indivíduo dançante, a partir da vivência das formas 
de dançar disponíveis, como também da produção de outras formas de 
dançar advindas da pesquisa gestual, da apreciação da dança do outro e 
das possibilidades específicas do contexto vivido (MARQUES, 2010; 2012). 

Sendo assim, muitas são as possibilidades de vivenciar a dança no 
espaço escolar. Apresentamos algumas proposições pedagógicas para 
o ensino dessa manifestação artística no âmbito escolar não como 
receita de bolo, mas como possibilidades dançantes que contribuam 
para experienciar, produzir, fruir e contextualizar a dança na escola.

Tais proposições podem ser abordadas na escola a partir de vín-
culos com os contextos vividos pelos alunos e do interesse que possa 
despertar neles, abrindo, assim, novos horizontes de conhecimento 
sobre o dançar, mais amplos e aprofundados, a saber: vivência de 
improvisação ou composição coreográfica a partir de temas; de ob-
jetos; de palavras; de características gestuais de danças já existentes; 
de pesquisa de movimento em determinados contextos sociais, entre 



Aula 4 Ensino de Arte na Escola94

outros. Procedimentos esses que ampliem as possibilidades de: viven-
ciar, criar, compreender, refletir e produzir conhecimento sobre dança; 
análise do gesto de dança; vivência de diversos ritmos e formas de 
dançar; leituras de textos e de vídeos; visitas a espaços de fomento e di-
fusão da dança; aprendizado de gestos técnicos de danças específicas; 
apreciação de vídeos e espetáculos; investigação de contextos e artistas 
através das pesquisas de campo ou na internet (PORPINO, 2012). 

A partir da relação de transdisciplinaridade entre os componentes 
curriculares da escola, outras proposições são possíveis, a exemplo de 
trabalhos com os temas transversais, tais como: pluralidade cultural 
(corpo, relações de gênero, etnia, idade, classe social, deficiência física, 
tempo/espaço, danças populares, movimentos artísticos); ética (proces-
sos de dança e papéis sociais, repertórios, improvisação, composição 
coreográfica, apreciação); orientação sexual (transformações corporais 
na adolescência, relações de gênero e sexualidade); educação para a 
saúde (dor e prazer, lesões, alimentação, drogas) e meio ambiente. 

Outras possibilidades 
em dança na escola

Além dessas possibilidades apresentadas, outras proposições peda-
gógicas para o ensino da dança na escola são possíveis de vivenciar com 
base na Coreologia, em projetos de interdisciplinaridade via tema gerador, 
na dança no contexto, no diálogo com os modos de produção e difusão 
da Dança Contemporânea, na dança e diversidade (deficiência, etnia, 
afro-descendência) e na leitura, contextualização e produção em dança.

Agrupamos para esse texto três proposições pedagógicas ou as-
pectos principais que serão elencados e/ou privilegiados de acordo 
com as necessidades dos alunos e com o contexto sociopolítico e 
cultural em que se encontram, são eles: contextualizar a dança, fruir/
apreciar e fazer dança nas suas dimensões sociopolíticas e culturais.

Para dançar, contextualizar e apreciar dança, inclui-se o aprendizado 
do fazer dança. A improvisação, a composição coreográfica, a interpreta-
ção de repertórios de diferentes épocas, localidades e estilos são proces-
sos de dança que diferenciam da educação do/pelo movimento. Em tais 
processos pode-se problematizar esse fazer.  Tomamos a proposição de 
vivência de improvisação ou composição coreográfica a partir de temas 
para exemplificar nossa discussão e desvelar nosso tema.

Investigar possibilidades de movimento, solucionar problemas 
e produzir seu próprio vocabulário de movimentos, culminando na 
posterior utilização desse material em sequências coreográficas, pode 
ser um bom começo para se trabalhar a improvisação e a composi-
ção coreográfica na sala de aula. Os momentos de criação podem 

Corelogia: 
 Termo cunhado por Rudolf Von Laban. 

Coreologia é uma espécie de gramática 

e sintaxe da linguagem do movimento 

que trata não só das formas externas do 

movimento, mas também do seu conteúdo 

mental e emocional. Isso é baseado na 

crença que movimento e emoção, forma 

e conteúdo, corpo e mente são unidades 

inseparáveis (LABAN, 2011, p. 8).

Dança Contemporânea: 
 A dança aqui compreendida como 

contemporânea tem vida na experiência 

e, sobretudo, existe no acontecimento. 

Diz respeito a uma atitude, um modo de 

percepção e existência, não limitada a 

uma produção técnica inovadora no tempo 

histórico presente.
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alternar-se em pesquisas individuais nas quais cada aluno propositor 
da improvisação e criação coreográfica é responsável por elaborar sua 
sequência, em dupla ou em conjunto. A determinação das estratégias 
metodológicas para a criação fica a critério do aluno propositor. Sobre 
composição, Gehres (2008, p. 96) sugere que

A composição como exercício pedagógico refere-se às propos-

tas/perguntas colocadas por um orientador que leva o aluno 

ou a aluna executantes a compor, podendo as composições ser 

ou não resultado de exercícios de improvisação. Neste caso 

específico, o nosso sujeito torna-se, assim como na improvi-

sação como técnica/instrumento, corpo executor de si mesmo.

Sobre o processo de criação em dança, Tibúrcio (2011) frisa que, 
quando criamos, sempre partimos das nossas experiências vividas, 
das nossas crenças, valores, costumes, o que revela o imbricamento 
cultural do ato criativo. Criamos, portanto, a partir das referências 
culturais que norteiam o nosso modo de ser e perceber o mundo.

Ainda segundo a autora citada, no caso específico da dança, pode-
mos dizer que a criação ocorre por modos de ordenar frases gestuais, 
que configuram uma materialidade não verbalizada, e sim conformada 
no corpo que se move. Nesse sentido, a composição coreográfica pode 
ser entendida como a proposição de grafias escritas no e através do 
corpo, que irão compondo cenas e construindo uma obra.

Nesse processo de improvisação/criação coreográfica, o(a) aluno(a) 
pode trabalhar com palavras ou temas que suscitem a improvisação/cria-
ção. Dessa forma, suas investigações de improvisação/criação são livres 
de qualquer constrangimento ou bloqueio de várias formas diferenciadas 
de se criar dança. Ressalta-se a não dificuldade de improvisar, criar e 
propor movimentos que se tornam dança, desde os mais simples aos 
mais complexos. Cumpre frisar que, uma das principais contribuições 
dessa proposição pedagógica em dança é a possibilidade de fazer com 
que o (a) aluno (a) dialogue com as suas idiossincrasias e proponha, 
nas etapas de criação, códigos de movimento diferenciados na dança.

A respeito dessa proposição, Tibúrcio (2011, p. 5) recomenda que,

[...] para criar uma dança posso partir de uma ideia sobre um 

conteúdo de dança (uma manifestação dançante que conheço), 

de uma memória sobre uma dança vivenciada durante a infân-

cia ou de uma emoção experienciada ao dançar, de uma dança 

que apreciei num espetáculo assistido ou por meio de um vídeo 

ou de fotografias. Posso também recorrer a uma imagem que é 

gerada pela leitura de um texto informativo sobre uma expressão 
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dançante, de uma poesia, de um conto. Essa imaginação pode 

ser ainda exercitada através de uma dança que vivenciei ou 

por meio da apreciação de um quadro, de uma escultura ou 

de outra linguagem artística. Nesse sentido, temos um amplo 

leque de motivações que podem desencadear o estímulo para 

nos sentirmos mobilizados para criar algo.

Observa-se, portanto, que o processo de criação como um todo 
pode estimular nos discentes a atitude de pesquisa, ou seja, de ser 
criador, de maturação e aprimoramento da movimentação criada e 
de ensino com/para os colegas. Além de gerar conhecimento, sua 
transmissão e recepção, entre todos os membros da turma culmina 
na produção de células de dança.

A vivência com a improvisação/criação no espaço escolar possibilita 
ao intérprete-criador não somente potencializar a criatividade nos mais 
variados processos criativos experimentados, como gerar novos processos 
de troca entre aluno e professor. Esse último processo, de forma a não 
tornar hierarquizante a apreensão do conhecimento no sentido professor-
-aluno, mas, sobretudo, criando redes entre as propostas trazidas por 
intermédio do professor e as colaborações elaboradas por parte dos alunos, 
que também produzem ligações infinitas, gerando assim um diálogo de 
trocas inestancáveis no decurso de ensino e aprendizagem em dança.

Ressalto, neste momento, a importância de não serem trazidas 
fórmulas prontas e inflexíveis para o ensino da dança em qualquer 
instância do conhecimento. Faz-se necessário incentivar a participa-
ção ativa do discente para que as transformações de todos os sujeitos 
envolvidos no sistema ensino/aprendizagem/dança se fortaleçam e 
sejam benéficas para o amadurecimento do processo como um todo.

Exemplifiquemos: ao se utilizar da improvisação e/ou criação 
coreográfica no espaço escolar, o professor deverá levar em consi-
deração as potencialidades e os limites do aluno. Deve ter um olhar 
para a produção em dança local, mas também para a universal, sem 
perder de vista que elas podem dialogar.

A dança contemporânea, por exemplo, pode ser explorada no espaço 
escolar considerando a infinidade de improvisações que o aluno pode 
fazer a partir de palavras, sons, objetos e temas geradores que desenca-
deiem em partituras coreográficas a começar da criação coletiva do grupo. 

Talvez Pina Bausch (Figura 1) seja um ótimo exemplo de core-
ógrafa de dança contemporânea na atualidade, pois seus trabalhos 
extrapolam o conceito de contemporâneo na dança. 

Pina Bausch:  
Philippine Bausch, mais conhecida como 

Pina Bausch (Solingen, 27 de julho de 1940 

— Wuppertal, 30 de Junho de 2009), foi 

uma coreógrafa, dançarina, pedagoga de 

dança e diretora de balé alemã.  Conhecida 

principalmente por contar histórias 

enquanto dança. Suas coreografias eram 

baseadas nas experiências de vida dos 

bailarinos e feitas conjuntamente.
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Figura 1 – Pina Bausch. 

Descrição: A imagem reflete um dos momentos de criação de Bausch e um de seus 
questionamentos para seus intérpretes-criadores: por que nos movemos? Cada vez 
que fazia esse questionamento utilizava-se da mão no queixo para questionar.

Fonte: <https://fashionbeyondfashion.files.wordpress.com/2011/11/pina-bausch1.jpg>. Acesso 

em: 12 fev. 2014.

A coreógrafa utilizou-se da dança-teatro para expressar-se ceni-
camente com seu grupo. Em suas peças de dança-teatro traz ao 
palco exatamente o que nos parece mais espontâneo, a relação do 
homem com o universo e a condição humana. Bausch busca na 
experiência pessoal de seus intérpretes suas lembranças pessoais 
que são repetidas por gestos e palavras que vão fragmentando-se, 
descontextualizando-se, selecionando-se, alternando-se por simulta-
neidade/justaposição, multiplicação do significado e improvisação.

Baseando a história da peça nas histórias pessoais de seus bai-
larinos, a coreógrafa oferece ao espectador uma estrutura de dança 
que foge do convencional. Seus intérpretes assimilam movimentos, 
palavras e sons e acrescentam a esses seus sentimentos, que são evo-
cados alicerçados na forma herdada e autobiográfica das composições 
improvisadas, fragmentadas e repetidas (FERNANDES, 2000). 

Pensamos que a referência dessa coreógrafa estimula-nos a im-
provisação/criação no ambiente escolar, pois possibilita que todos 
participem da dança sem exclusão daqueles mais ou menos aptos a ela. 

Trazemos ainda para nossa reflexão sobre criação em dança no 
cenário contemporâneo outros artistas que contribuíram, e ainda con-
tribuem, para esse pensamento: Merce Cunningham, Steve Paxton, 
Débora Colker, Yvonne Rainer, Ismail Ivo, dentre outros que certamente 
nos fazem pensar esse fazer dança na contemporaneidade.
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Para uma maior compreensão e apreciação estética da dança 
contemporânea, assista aos vídeos relacionados aos artistas citados 
no parágrafo anterior.
<http://www.youtube.com/watch?v=Ca2iVll-N0g>;
<http://www.youtube.com/watch?v=h4JcXB04UOg>;
<http://www.youtube.com/watch?v=uTLLoZ2awz8>;
<http://www.youtube.com/watch?v=R-ujfWNCyNI>;
<http://www.youtube.com/watch?v=femZgThWbJw>.

Nas indicações, poderá apreciar alguns dos trabalhos desen-
volvidos por esses artistas, bem como utilizar tais vídeos na sala de 
aula discutindo as relações com a teoria em dança, com as técnicas 
e estéticas desses artistas.

Continuando as possibilidades 
da dança na escola

Dada a relevância do tema em estudo, passemos para a segunda 
proposição pedagógica para o ensino da dança na escola: a contextu-
alização histórica dessa linguagem artística no ambiente escolar. Não 
pretendemos realizar aqui uma discussão acerca da historicidade da 
dança, uma vez que esse trabalho já foi feito por pesquisadores como 
Bourcier (1987), Garaudy (1980), Portinari (1989), dentre outros. No 
entanto, não se pode deixar de compreender, como uma das formas 
de aprender dança, o conhecimento da sua história quer seja em suas 
formas e estilos, quer seja em seus estudos étnicos. 

Tal historicidade poderá possibilitar ao aluno traçar relações dire-
tas entre épocas, estilos e localidades em que as danças foram e são 
(re)criadas, podendo assim estabelecer relações com as dimensões 
sociopolíticas e culturais da dança (BRASIL, 1998).

O desafio nessa contextualização histórica é não torná-la estanque 
ou linear. Faz-se necessário que o professor ao tratar da historicidade 
da dança transite pelas épocas relacionando-as e intercambiando-as 
no processo de ensino-aprendizagem dessa linguagem artística.

É necessário à reflexão histórica o conhecimento, a valorização 
dos diferentes estilos de dança, a documentação, a catalogação, a 
preservação e a divulgação no espaço escolar de tais estilos de dan-
ça (danças populares, moderna, contemporânea, clássica). Partindo 
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dessa premissa, o aluno, de posse das informações históricas sobre 
a dança, poderá estabelecer relações entre a história e os proces-
sos criativos de forma crítica e transformadora. Além disso, poderá 
compreender as diferentes correntes históricas da mesma, sua im-
portância para uma determinada época e as possibilidades que essa 
linguagem artística pode desencadear na contemporaneidade.

Convém observar que, compreendendo a referida historicidade, 
esse aluno seja capaz de reconhecer as contribuições de coreó-
grafos e intérpretes para a transformação histórica da dança e as 
correlações com outras linguagens da arte, como as artes visuais, 
o teatro e a música. Além de entender as contextualizações com 
aspectos históricos e geográficos, bem como o conhecimento das 
obras desses criadores e intérpretes de dança.

Partindo desse entendimento, ainda é possível, nessa proposição 
pedagógica para o ensino da dança na escola, a consulta e o levanta-
mento de centros de documentação, arquivos multimídias e acervos 
de dança que servem como fontes de pesquisa para historicizá-la.

Nessa reflexão devemos pensar a obra de arte (a coreografia) como 
uma linguagem artística, no dizer de Martins et al (1998), intemporal no 
tempo e temporalmente além do tempo, pois a obra de arte transcende o 
espaço/tempo particular e traz em si o universal, tornando-se intemporal.

A verdade é que a arte não envelhece porque o ser humano 

que a contempla é sempre novo, ou terá um olhar outro e 

estará realizando uma infinidade de leituras porque infinita 

é a capacidade do homem de perceber, sentir, pensar, imagi-

nar, emocionar-se e construir significações diante das formas 

artísticas. Nesse sentido, a obra de arte, mesmo tendo data e 

procedência, transcende o tempo e transpõe fronteiras [...] 

pertence a quem dela fruir (MARTINS et al, 1998, p. 61).  

Ao refletir sobre a temporalidade da obra de arte, apresentamos 
como exemplo a peça coreográfica Frontier (Figura 2), de Martha 
Graham, coreografia que se tornaria um ícone da dança moderna e 
que expressou a luta, determinação e orgulho dos pioneiros coloni-
zadores da América. A peça teve cenário do escultor Isamu Noguchi 
que muito contribuiu com a cenografia de Graham. “Frontier (Fron-
teiras), de 1935, talvez seja o balé que melhor evoca o espírito do país 
onde ela nasceu, o sentido da ‘fronteira’ sempre em movimento, das 
vastas planícies e da vontade que um povo tinha de conquistá-las” 
(GARAUDY, 1980, p. 90).
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Figura 2 – Martha Graham dançando Frontier, de 1935, uma peça de dança da coreógrafa. 
Descrição: a foto em preto e branco mostra Martha Graham em um dos momentos 
de Frontier. A bailarina está sozinha no palco e traja um longo vestido. Seu corpo está 
arqueado para frente, apoiado na perna direita. Sua perna esquerda está no ar como se 
ela tivesse fazendo um movimento de giro (no ar) com essa perna.

Fonte: <http://wikidanca.net/wiki/index.php/Arquivo:Graham_testa.jpg>. Acesso em: 26 out. 2018.

Frontier é um balé de 1935, um solo que mostra a vontade de um 
povo pioneiro que faz as fronteiras recuarem para o infinito. O cená-
rio era extremamente sóbrio e bem expressivo: uma viga horizontal 
simbolizava um cercado para o gado, duas cordas estão nela amar-
radas para simular trilhos que fogem para longe (BOURCIER, 1987).

Graham (1993) em seus escritos vai dizer que essa peça coreo-
gráfica é a barreira de seu país, não é algo grande ou delatável, pois 
quando se chega à fronteira, chega-se a uma barreira. “Em minha 
mente havia a ideia de Frontier como uma fronteira de exploração, 
uma fronteira de descoberta, e não uma fronteira de limitação” 
(GRAHAM, 1993, p. 148). A bailarina lembra que Frontier teve iní-
cio em sua mudança de Pittsburgh para a Califórnia quando ainda 
criança. Em trecho do seu livro, Graham escreve:

O trem estava nos levando do nosso passado, por intermédio 

do veículo do presente, para o nosso futuro. Os trilhos à minha 

frente cintilavam, quer seguíssemos diretamente adiante, quer 

através de uma montanha recém-escavada. Eram esses trilhos 

que abraçavam a terra e se tornaram uma parte viva de minha 

memória. Linhas paralelas cujo significado era inesgotável, 

cujo objetivo era infinito. Esse foi, para mim, o início do meu 

balé Frontier (GRAHAM, 1993, p. 41).
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Frontier originou-se de discussões entre Graham e Nogushi a respeito 
do domínio que a fronteira exercia sobre a bailarina, como um símbolo 
de uma viagem para o desconhecido. Para Graham, aqueles trilhos de 
sua viagem na infância eram uma reiteração daquela fronteira.

A partir de uma peça coreográfica podemos entrar em contato 
com a historicidade da dança. A peça citada foi desenvolvida em um 
período da dança denominado pelos historiadores dessa linguagem 
artística de Dança Moderna.

A Dança Moderna historicamente foi um movimento que rompeu com 
padrões estéticos de uma época voltada para a Dança Clássica e antece-
deu as discussões em relação às propostas contemporâneas de dança.

O grande triunfo da Dança Moderna foi o rompimento que seus 
precursores e fundadores causaram em relação à estética clássica do 
final do século XIX. Cabe ressaltar que esse rompimento foi pequeno 
na medida em que praticamente todas as técnicas de Dança Moderna 
que foram elaboradas e sistematizadas utilizavam ainda muitos dos 
movimentos provenientes do Ballet Clássico. Em contrapartida, a 
filosofia e a concepção de mundo dos precursores e fundadores de tal 
dança foram extremamente categóricas em romper com a hegemonia 
da Dança Clássica da época, a qual se prendia em histórias narrativas 
e que possuíam uma temática ligada às paixões profundas ilustradas, 
geralmente, por seres etéreos.

Em sua história, a Dança Moderna passou pelas fases mais im-
portantes da estética do Ocidente, tomando por base a liberdade 
expressiva do corpo que refletia o contexto histórico que a gerou: um 
mundo governado por máquinas. Essa dança almejou imitar a natu-
reza, contestou os gestos gratuitos e dançou as histórias da primeira 
metade do século XX germânica e americana, consideradas berços 
da chamada Dança Moderna. 

É no contexto de guerra e entre guerras e de contestação de uma 
dança já instituída que se criou essa nova linguagem em dança na 
Alemanha e no continente americano, sendo tal dança exemplo para 
várias gerações de artistas germânicos e americanos. Cabe observar 
que ela se configurou, principalmente, com os trabalhos de Rudolf 
Von Laban, Kurt Jooss e Mary Wigman, na Alemanha; e pelas pre-
cursoras Isadora Duncan, Loie Fuller e Ruth Saint Denis, na América. 
Além de ter sido propagada por Ted Shawn, Martha Graham, Doris 
Humphrey, dentre outros artistas da dança que contestaram o rigor 
acadêmico e os artifícios do ballet. 

O estudo desses aspectos encorajará os alunos a contextualizar e 
apreciar as diferentes formas de dança, associando-as a diferentes es-
colhas humanas que dependem de suas vivências estéticas, religiosas, 
étnicas, de gênero, classe social, etc., possibilitando maior abertura e 
intercâmbio entre tempos e espaços distintos dos seus (BRASIL, 1998).
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Com relação à fruição/apreciação em dança, associados à con-
textualização e ao fazer, o aluno será capaz de reconhecer em um 
determinado estilo de dança significados expressivos, comunicativos 
e de valor simbólico em suas conexões temporais, geográficas e cultu-
rais. Além da experimentação, investigação e utilização de diferentes 
estímulos para a improvisação e para a composição coreográfica.

Nessa direção, faz-se necessário que o aluno reconheça a dança 
como produto cultural e apreciação artística, levando em consideração o:

Reconhecimento e distinção das diversas modalidades de mo-

vimento e suas combinações como são apresentadas nos vários 

estilos de dança. [...] Identificação e reconhecimento da dança 

e suas concepções estéticas nas diversas culturas considerando 

as criações regionais, nacionais e internacionais. [...] Contex-

tualização da produção em dança e compreensão desta como 

manifestação autêntica, sintetizadora e representante de determi-

nada cultura. [...] Identificação dos produtores em dança como 

agentes sociais em diferentes épocas e culturas. [...] elaboração 

de registros pessoais para sistematização das experiências ob-

servadas e documentação consultada (BRASIL, 1998, p. 72-73).

Face ao exposto, ao apreciarmos uma obra de arte (coreografia), 
nós a ressignificamos e produzimos interpretantes, de acordo com 
nossa sensibilidade atual. Quando temos acesso a espetáculos de balé 
clássico, de danças moderna, contemporânea ou popular e também 
as advindas da cultura de massa, nossa experiência estética é aguçada 
para além do gostar ou não gostar, pois essa experiência nos pro-
porciona e provoca emoções diferentes daquelas de nosso cotidiano.

Cumpre frisar que ao sermos provocados por uma obra de arte 
ela nos permite uma infinidade de leituras, mas como nos lembra 
Martins et al (1998), em última instância, é ela, a obra de arte, que 
dirige essa leitura. Sendo assim, na experiência da fruição estética, 
é necessário deixar a obra ser presença única, realidade sensível 
carregada de significado e de valor artístico.

Tomamos para nossa experiência estética as imagens seguintes 
(Figura 3). Ao utilizar as imagens para refletir sobre a fruição pro-
porcionada pela experiência estética, salientamos que essa experi-
mentação não afeta apenas a dimensão do sensível, mas também 
seu desempenho ético e político. Dito isso, pois na medida em que 
atua na formação do sujeito, a experiência estética permite-nos fazer 
imagens de nós mesmos e da realidade; ela nos faz perceber e no-
mear as coisas de maneira concreta e tal experimento estético afeta, 
também, a nossa subjetividade.
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Figura 3 – Apresentação do grupo de Pastoril do bairro Bom Pastor, Natal – RN. 
Descrição: A imagem mostra um grupo de senhoras dançando o Pastoril na 
Praça André de Albuquerque, no bairro Tirol, em Natal – RN. Percebe-se ainda 
na imagem a Mestra e a Contramestra do Pastoril do bairro Bom Pastor, além de 
outras brincantes, e da presença da Borboleta próxima ao cordão de pastoras de 
azul e a florista próxima ao cordão de pastoras de vermelho ao fundo da imagem. 
Evidencia-se ainda a presença de um transeunte tirando fotografias e ao fundo da 
apresentação um carro de som. As brincantes, como são denominadas, vestem-se 
de vermelho e de azul fazendo alusão aos dois cordões de pastoras do Pastoril. As 
Mestra e Contramestra carregam nas mãos, como adereços cênicos, uma espécie de 
chocalho da cor de seu vestido.

Fonte: Autoria Própria (2009).

Dentre as diversas danças dessa manifestação artística, tomamos as 
danças populares para refletir sobre a fruição estética, pois tais danças 
no cancioneiro popular brasileiro permitem uma fruição que se dá pela 
visão e pela audição. A dança e, provavelmente, os folguedos populares, 
possibilitam vivências estéticas desveladoras da plasticidade do corpóreo, 
propondo, dessa forma, situações de ensino-aprendizagem que se dão no 
corpo do brincante como uma concepção de Educação mais humana. 

A Figura 3 nos permite a experiência da fruição de uma dança po-
pular brasileira: o Pastoril. Pensamos que o folguedo Pastoril fomenta 
uma discussão na Arte e na Educação quando tematiza o corpo e o 
riso, assim como possibilita reflexões sobre os folguedos populares na 
contemporaneidade. Vale destacar, fomentar a fruição por meio do riso 
nos folguedos populares não se resume a buscar sua execução em festas 
sazonais, tampouco a oferecer uma ideia centralizada na espetacula-
rização e no aprimoramento técnico ou numa visão de dança apenas 
como passatempo, mas a possibilitar uma aprendizagem que se dá na 
informalidade, no ver e no escutar, na festa. Nesse sentido, a dança é 
uma forma de compreender e de construir a cultura, de festejar e de 
celebrar os encontros e a própria existência (VIEIRA, 2012).
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Sugere-se que os alunos assistam aos vídeos disponí-
veis sobre o Pastoril, disponibilizados a seguir.
<http://www.youtube.com/watch?v=CCqiz0UdLp4>;
<http://www.youtube.com/watch?v=GmmIHYGqX1Q>;
<http://www.youtube.com/watch?v=AHpJogh6gjw>;
<http://www.youtube.com/watch?v=Y6BpXKblfqM>.

Neles vocês perceberão como se dá a técnica e a esté-
tica dessa dança popular e como ela pode ser recriada na 
contemporaneidade por grupos artísticos ou de pesquisa em 
danças populares e em sua tradução para a contemporânea.

Pensar o Pastoril no contexto dos folguedos populares e no da 
Educação é pensá-lo numa manifestação da Arte em que o corpo dan-
çante é linguagem, conta histórias expressas e comunicadas através 
da gestualidade, das canções e do riso. O Pastoril resiste ao tempo e 
à tradicionalidade como uma aprendizagem a partir dos processos 
da cultura, sabendo-se que ele tem sua origem vinculada ao teatro 
religioso semipopular ibérico, pois na Espanha e em Portugal, as 
datas católicas se transformaram em festas eclesiásticas e ao mesmo 
tempo em festas populares (VIEIRA, 2012). 

O caráter religioso desse folguedo está cheio de teatralidade, porém 
são os elementos sociais profanos que vão pouco a pouco tomando 
importância desmensurada, que destroem a finalidade religiosa primi-
tiva do teatro e que nos fazem rir. Tais elementos são encontrados no 
corpo licencioso através da gestualidade dos personagens do Pastoril 
profano e nas cançonetas de duplo sentido (VIEIRA, 2012).

Podemos pensar na fruição desse folguedo a partir de alguns ele-
mentos: o figurino que se torna cenário ambulante; as cançonetas de 
duplo sentido no Pastoril profano ou as de caráter religioso, como as 
jornadas de entrada e final do folguedo; a presença feminina apenas 
no Pastoril religioso; o personagem do Velho no Pastoril profano; e 
outras que podem ser observadas nos dois pastoris, religioso e profano.

Os personagens citados nos permitem uma fruição estética desse 
folguedo, bem como uma discussão acerca dos mesmos e da forma-
ção e contextualização histórica do Pastoril no espaço escolar. 

Folguedos populares:  
Seu cenário são as ruas e praças públicas de 

nossas cidades, especialmente nos dias de 

festas locais, em louvor dos santos padroeiros 

ou do calendário religioso-profano.
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Tais danças populares podem ser ressignificadas no espaço esco-
lar, no palco, na rua. A esse respeito, Robatto (1994) apresenta três 
vertentes para se pensar as danças populares: o folclore (tradicional 
popular), o folclorismo (científico) e a recriação folclórica (artística). 
Podemos pensar nas segunda e terceira classificações e suas possibili-
dades de trabalho na escola, no palco e na rua, pois elas possibilitam 
a realização de levantamento e estudos das origens de cada dança 
popular a ser abordada, assumindo uma postura de respeito aos va-
lores determinantes de cada dança, selecionando e sistematizando 
os elementos principais e mais característicos, e ainda recriando-as 
através de coreografias próprias para o palco com recursos cênicos 
específicos, como um espetáculo (ROBATTO, 1994).

Podemos citar como exemplos as criações do Grupo Parafolclórico 
da UFRN, que tem essa preocupação artístico-estética e científica; do 
Balé Folclórico da Bahia e do Balé Popular do Recife, que se preocu-
pam em divulgar a cultura baiana e pernambucana através de suas 
danças numa exploração artístico-estética, ou ainda a disseminação 
da capoeira como manifestação artística brasileira. Para além da tra-
dição popular, encontramos na dança-teatro resquício do folclore, 
a exemplo dos trabalhos dirigidos por Pina Bausch. Tais incursões 
podem ser encontradas, por exemplo, nas peças “Acqua” e “Bando-
neon: em que o tango pode ser bom para tudo?”. 

Sendo assim, a relação entre o erudito e o popular é a base da forma 
de observação de Bausch, uma artista interessada na gente das ruas, nas 
manifestações com raízes populares, afinal, é nesses espaços que reconhe-
cidamente ela se inspirava para criar suas peças e até mesmo seu método.

Para uma melhor compreensão do folclorismo (cientí-
fico) e a recriação folclórica (artística) nas danças citadas, 
sugere-se que o aluno assista aos vídeos a seguir. 
<http://www.youtube.com/watch?v=rxMMUOKzGFs>;
<http://www.youtube.com/watch?v=oqUPKsGuoz4>;
<http://www.youtube.com/watch?v=YLQlf6cFPpU>;
<http://www.youtube.com/watch?v=HHJaq5y3A-c>;
<http://www.youtube.com/watch?v=w6B4YoO8HPM>.

Nesses vídeos, é possível observar uma maior percepção 
das traduções da dança popular em dança contemporânea.
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Figura 4 – Apresentação de duas peças de dança-teatro (“Acqua” e “Nelken”) da 
coreógrafa alemã Pina Bausch.

Descrição: Em “Acqua”, quatro bailarinos-intérpretes estão em cena e eles brincam com 
uma cascata d’água que cai sobre o palco. Seus figurinos são como trajes de festa, e 
nas mãos carregam um balde para jogar a água. Em “Nelken”, uma bailarina-intérprete, 
seminua, vestida apenas com uma calcinha e sapatos de salto alto preto, dança sobre 
um canteiro de flores no palco; ela carrega uma sanfona presa ao seu tronco.

Fonte: (a) <http://images.vogue.it/imgs/galleries/peole-are-talking-about/zoom/005165/3-

137992_0x440.jpg>; (b) <http://1.bp.blogspot.com/_tRk7pn8T4Xk/SktlGHx7xFI/AAAAAAAAAG0/

Kx2fZaxVFfA/s320/pina01.jpg>.  Acesso em: 26 out. 2013.

Nas peças de dança-teatro de Pina Bausch, podemos apreciar um 
corpo paradoxal, uma dança que extrapola os limites convencionais 
da dança e do teatro: água, flores, terra, cadeiras, barro e outros ele-
mentos cênicos cooperam com a dança de seus bailarinos-intérpretes.

Do ponto de vista da apreciação artística ou estética a compreensão 
do corpo e das técnicas no trabalho de Pina Bausch também poderá 
contribuir no sentido de esclarecer acerca dos códigos contemporâneos 
da linguagem teatralizada que a mesma utiliza em seus trabalhos, lin-
guagem essa que pode ser vista de diversas formas e circunstâncias pelo 
espectador. Seu trabalho contribui para mudar a compreensão da dança 
como obra linear, no sentido em que estamos acostumados a pensá-la, 
como cópia do que é ensinado. Assim, o pensamento bauschiano está 
muito mais voltado para uma educação que transgride a linearidade e a 
previsibilidade. Bausch traz ao palco um novo dançar ao mesmo tempo 
em que nos faz refletir sobre essa nova forma de dança.

Assim, a aprendizagem artística e estética são caminhos delineados 
através da compreensão da própria linguagem artística. Aprofundar esses 
saberes artísticos e estéticos torna-se importante quando o conhecimento 
de arte tem como premissa a apreciação, a contextualização e a fruição 
da obra para a formação artístico-estética do cidadão contemporâneo.
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Observamos “Velox” da coreógrafa brasileira Deborah Colker e 
questionamos: como os corpos dos dançarinos sustentam-se contra 
a gravidade? O que nos toca quando vemos essa imagem? 

Velox: 
Velox, em latim, quer dizer veloz. Esse 

espetáculo de dança contemporânea, criado 

por Deborah Colker em 1995, é composto 

por vários temas. Ele nos fala sobre os 

esportes, a mecânica dos movimentos, 

o questionamento da gravidade e a 

autossuperação. A cenografia e a direção 

de arte são de Gringo Cárdia, colaborador 

habitual da Companhia, e a trilha sonora foi 

composta por Berna Ceppas e Sergio Mekler.

Para uma maior compreensão de “Velox”, assista ao vídeo disponível 
no site <http://www.youtube.com/watch?v=zkdkgozeq84>.

Após ter assistido “Velox”, reflita sobre que experiências esté-
ticas foram possíveis com a fruição desse vídeo? Que proximidades 
são possíveis com outras áreas de conhecimento?

“Pina” – o filme faz um recorte da trajetória da coreógrafa Pina Baus-
ch, explicada por seus bailarinos, e de como a artista contribuiu para 
a dança contemporânea.

“Cisne negro” – o filme “Cisne Negro” (Black Swan), dirigido por 
Darren Aronofsky, centra o olhar sobre as questões acerca do domínio 
do corpo, bem como das relações entre técnica, estética e criação no 
balé, a partir da personagem principal da narrativa. No papel do cisne 
está Nina, uma bailarina extremamente talentosa, mas perigosamente 
instável emocionalmente.

Lembre-se: as leituras complementares, os sites e os filmes são 
suplementares para a fruição estética da obra de arte e para a com-
preensão da dança no seu contexto histórico e escolar. Tais leituras, 
filmes e sites podem auxiliar o aluno-professor na construção de suas 
aulas sobre essa linguagem artística. 
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Figura 5 – Bailarinos da Cia. Deborah Colker no espetáculo “Velox”. 
Descrição: Na imagem, os bailarinos estão dançando no alto de uma parede como 
se estivessem fazendo alpinismo. 

Fonte: Foto de Genilson Coutinho. Disponível em: <http://www.teatroalfa.com.br/espetaculo/deborah-

colker/>. Acesso em 26 out. 2013.

O espetáculo envolve cinco temas que têm como fio condutor o 
estudo do movimento: mecânica, cotidiano, alpinismo, lutas marciais 
e esportes. “Velox” busca o vigor, a vitalidade, a precisão, o apuro 
técnico e, principalmente, a ideia de que o cotidiano, a paixão e o 
esporte se transformam em movimento coreográfico, com o objeti-
vo de criar imagens e promover uma discussão estética. Alpinismo 
(Figura 5) busca o equilíbrio perfeito, a precisão e o exercício da 
concentração absoluta. Utilizando uma parede de sete metros de 
altura, os bailarinos realizam um ballet aéreo que testa os limites 
da gravidade. À frente de seu tempo na dança contemporânea, a 
coreógrafa utilizou-se da tecnologia e levou ao palco seu espetáculo 
“Velox” como conteúdo visual do risco. Colker coloca corpos em risco 
tal como os escaladores esportistas o fazem, em um plano vertical 
elevado, perpendicular ao solo, somente com apoio de mãos e pés. 

Mas quem escala o paredão? Um corpo esférico, móvel, elástico? 
Em nossa apreciação da Figura 5 (e do vídeo dessa peça), observa-

mos os bailarinos deslizando e alongando-se no paredão em formas 
contorcidas, eles também variam seus apoios nas agarras, ora com 
quatro, ora com três, com dois e até com um apoio. Os bailarinos 
saltam de uma agarra a outra, ficando por um momento sem apoio 
no ar, perdendo o contato das agarras. Uns saltam sobre os outros, 
tendo como apoio seus companheiros. Contra a ação da gravidade, 
os corpos se apresentam em diversas situações.
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“Velox” parece querer, de fato, expressar a multiplicidade corporal 
feita de músculos, ossos, imperfeições e qualidades dos seres huma-
nos, falando de si próprios, sem disfarces, e para uma plateia que se 
identifica com o que vê.

Ao apreciar tal imagem podemos refletir sobre esses corpos, sua 
vestimenta, seus modos de fazer dança. Refletimos ainda sobre a 
cor, a luz, o espaço cênico que desconstrói um espaço cênico tra-
dicional. No palco, uma parede de escalar, típico de desportistas, é 
posta para que os bailarinos escalem/dancem sobre ela. Nessa parede 
transposições de obstáculos complexas são superadas por aqueles 
que dançam, corpos belos e ágeis se movimentam sobre tal parede 
promovendo uma experiência impactante a quem os assiste.

Para a fruição acontecer, é necessário o conhecimento daquilo que 
constitui os objetos a serem apreciados, em especial a obra artística, pois a 
fruição requer não apenas a intuição, mas também, a faculdade intelectiva.

Podemos pensar na fruição como uma experiência estética, como 
um desdobramento do experimento que afeta as formas da percep-
ção e da cognição de uma subjetividade. Isto é, podemos pensá-la 
como uma experiência que “transtoca” as formas de ver e de dizer 
de um território existencial e que, por isso, pode alterar suas formas 
de entender o que lhe acontece.

A experiência estética seria justamente aquilo que acontece com 
o espectador no momento em que a arte acontece no espaço e no 
tempo em que está sendo fruída. Entendemos a experiência estética 
como um processo que deve ser deleitoso e crítico e para que essa 
dimensão crítica se torne possível, deve ocorrer o desvelamento das 
bases do funcionamento do universo cultural. 

Defendemos que adentrar o mundo das artes requer apreciação e 
criação e isso é salutar em um projeto de educação para a sensibili-
dade e o contato com significativas experiências culturais, a exemplo 
do Pastoril. Portanto, a escola, lugar privilegiado de apropriação da 
cultura, tem como objetivo promover esse tipo de educação por meio 
do contato constante dos alunos com expressivas obras de arte e do 
desvelamento dos códigos artísticos para que, ao apreciarem uma 
obra, tenham competência artística para tal experiência.

Ao tratarmos de experiência estética, afirmamos que o contato 
com variadas formas de expressão artística pode ampliar a formação 
cultural e proporcionar mudanças de percepção e/ou comportamento 
nos níveis de cognição, imaginação e afetividade no indivíduo.

É válido frisar que a apreciação e análise, por parte de crianças 
e jovens, de espetáculos de dança, bem como a participação em 
eventos artísticos, são formas de trabalhar a construção de valores 
estéticos e do conhecimento da dança. O professor, por sua vez, 
poderá desenvolver procedimentos variados para avaliar a fruição, 
apreciação e leitura do espetáculo, fazendo propostas para a temati-
zação do conteúdo da peça no espaço da sala de aula.
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Sendo assim, outras possibilidades no espaço escolar são possíveis 
para essa fruição\análise estética da obra de arte, por exemplo: a 
partir de imagens; de vídeos disponibilizados na rede de internet; de 
músicas que façam alusão ao tema da dança; de visita a museus que 
abarcam essa proposição; de telas e quadros, enfim, possibilidades 
para uma apreciação estética crítica e reflexiva.

Observemos um fragmento do vídeo disponível em: <http://
www.youtube.com/watch?v=6ONrj-q2OKY> e a imagem da Com-
panhia de Dança Momix, do espetáculo “Lunar Sea”, em que os 
dançarinos aparecem como seres humanos que foram rasgados ao 
meio. Uma perna, um braço e um torso com um lado irregular e em 
distintos trajes monocromáticos criam linhas clássicas de movimen-
tos. Reflitamos sobre tal imagem relatando: 

O que vemos? 

Quais sensações temos ao observar essas imagens? 

Se fossemos oportunizados a assistir um espetáculo do Mo-
mix, ao vivo, que sensações, emoções e fruições teríamos? 

Como essas imagens nos tocam? 

Quais experiências estéticas temos ao ver tais imagens?

Figura 6 – Momix Companhia de Dança. 

Fonte: Fotos de Max Pucciariello. Disponível em: (a) <http://www.midiorama.com.br/wp-content/

uploads/2010/11/momix-150x101.jpg>; (b) <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G

cSdDkjlWiCUsPp6UKomJ5F_XZDQdQ7RnsT7vD3LVJnZLgOy_RJP>. Acesso em: 26 out. 2013.
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Nesta aula, você foi apresentado a algumas possibilidades 
para poder trabalhar o ensino de Artes no espaço escolar a 
partir da fruição, do fazer e do contextualizar arte. Foram 
apontados, a título de exemplo, imagens e vídeos de danças 
populares, modernas e contemporâneas que subsidiam o 
apreciar artístico. Outras possibilidades para a mencionada 
fruição, são a apreciação e refletixão sobre a dança a partir 
de filmes, bem como a condução dos alunos para apreciar 
esse fazer artístico em espaços convencionais, tais como 
casas de teatro, ou em outros espaços não convencionais 
onde a dança possa acontecer.

Autoavaliação
Com base na leitura desta aula e nas atividades desenvolvidas 

por você, reflita sobre as seguintes questões:
 A partir das imagens referendadas no texto, reflita, dis-
cuta e registre, com seus colegas, algumas possibilidades 
pedagógicas para desenvolver com seu futuro aluno, con-
siderando para isso o corpo dançante como eixo principal 
desse trabalho.

Com base no texto estudado, faça um levantamento das ma-
nifestações artísticas de dança de sua comunidade, selecione 
uma delas e proponha sua ressignificação no espaço escolar.
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Apresentação

Caro aluno (a), dando sequência à nossa disciplina, nos apro-
ximamos, neste momento, para nossa refl exão, das relações 
da dança com a diversidade cultural, mais especifi camente 

da temática diversidade e diferença/defi ciência. Na aula anterior, 
refl etimos sobre a fruição, a contextualização e o fazer dança. Espe-
ramos que as refl exões aqui apontadas possam servir na sua prática 
pedagógica no ensino de Artes/Dança. 

Objetivos

Estudar as danças de matrizes 
africanas e indígenas a partir da 
diversidade cultural.

Estabelecer relações das danças de 
matrizes africanas e indígenas com os 
temas transversais e sua aplicabilidade 
no espaço escolar.

Abordar no espaço escolar a dança e 
a diferença/defi ciência.

Apreciar e contextualizar danças 
de matrizes africanas e indígenas, 
bem como a dança no contexto das 
diferenças/defi ciências. 
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Desvelando o tema
Devemos entender que a dança e sua práxis no espaço escolar pode 

ser possibilitada pelos temas transversais abarcando nesta a diversi-
dade cultural. Os Parâmetros Curriculares Nacionais já apontam essa 
possibilidade e esse diálogo com a dança e suas relações com a ética, a 
pluralidade cultural, o meio ambiente, a saúde, a orientação sexual e o 
trabalho e consumo. No tema transversal pluralidade cultural é possível 
desencadear discussões sobre a diversidade e a diferença/deficiência.

O documento sobre a Pluralidade Cultural dos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (BRASIL, 1998a) é incisivo ao afirmar que esta 
temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à 
valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos 
sociais que convivem em sociedade e que esta é complexa, multifa-
cetada e algumas vezes paradoxal.

Acrescentamos a essa reflexão a diferença/deficiência por enten-
der que seja um tema que requer emergência na sociedade contem-
porânea. Temáticas tais como diversidade e diferença/deficiência são 
necessárias para se pensar a dança no espaço escolar.

A criança, o adolescente e o jovem convivem com a diversidade e a 
diferença/deficiência na escola e poderão aprender com elas singulari-
dades presentes nas características de cultura, de etnias, de religião, de 
famílias, de diversidade e do patrimônio etnocultural brasileiro como 
direito, da cultura e constituição da nação, da empatia e solidariedade 
com os discriminados e do repudio à discriminação, bem como do 
conhecimento e interpretações das transformações da natureza.

Cabe ressaltar que a diversidade e a diferença/deficiência marcam 
a vida social do país; diferentes características regionais, diferentes 
modos de relação amplificam a necessidade de uma ampliação do 
tema e suas relações com a dança. Propomos uma dança que im-
plique na força crescente das riquezas pluriculturais do país, uma 
estética que possa ser promovida nos contextos técnicos corporais e 
criativos nos quais ela é materializada.
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Dança e diversidade
Na escola, campo propício para o ensino da dança, a diversidade 

está presente diretamente naqueles que constituem a comunidade, 
essa presença tem sido ignorada, silenciada ou minimizada, logo, são 
múltiplas as origens da omissão com relação à pluralidade cultural. 

Concordamos com o pensamento dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais (BRASIL, 1998a) quando argumenta que pela educação pode-se 
combater, no plano das atitudes, a discriminação manifestada em gestos, 
comportamentos e palavras, que afastam e estigmatizam grupos sociais.

Contudo, ao mesmo tempo em que não se aceita que permaneça 

a atual situação, da qual a escola é cúmplice ainda que só por 

omissão, não se pode esquecer que esses problemas não são 

essencialmente do âmbito comportamental, individual, mas das 

relações sociais, e que como elas têm histórias e permanências. 

O que se coloca para a escola é o desafio de criar outras formas 

de relação social e interpessoal, por meio da interação o trabalho 

educativo escolar e as questões sociais, posicionando-se crítica e 

responsavelmente diante delas (BRASIL, 1998a, p. 138).

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, uma das pos-
sibilidades de trabalho solidário e lúdico é a dança. Tanto nos seus 
aspectos individuais como grupais, o aluno quando dança está exer-
citando a atenção para com o outro, a colaboração e a solidariedade, 
estabelecendo e ampliando assim o seu crescimento individual e sua 
consciência social. Segundo estes parâmetros, a dança é também uma 
fonte de comunicação e de criação informada nas culturas. Como 
atividade lúdica, a dança permite a experimentação e a criação, no 
exercício da espontaneidade (BRASIL, 1998b).

Assim, a atividade de dança no espaço escolar pode cumprir uma 
das funções previstas para a educação voltada para a pluralidade 
cultural, ressaltada por Fischmann (1998, p. 970), qual seja:

[...] uma pauta para a educação é a elaboração de propostas que 

visem enriquecer a capacidade argumentativa. Nesse sentido, 

o ponto mais fundamental refere-se à possibilidade de forma-

ção de indivíduos capazes de escapar à tentação maniqueísta. 

Novamente aqui, a existência da diversidade étnica, religiosa, 

cultural é crucial, porque ensina a relativizar afirmações, bem 

como a desenvolver a consciência de que existem tantos sis-

temas humanos quanto nos é impossível conhecê-los a todos.
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Segundo a autora, é possível que o aluno perceba que a sua capaci-
dade de julgamento será sempre limitada, o que o obriga a ter atitudes 
de tolerância, respeito para com a diversidade e para com o outro.

Quanto à dança, pensamos que essas diversidades podem ser 
aproximadas por meio da construção da cidadania pluriétnica e plu-
ricultural via conhecimento que se dá pela aprendizagem da cultura, 
respeito e valorização das formas de produção cultural mediada pela 
tradição oral a exemplo dos folguedos populares como o Pastoril, os 
Caboclinhos, a Araruna, o Frevo, os Congos, o Coco de roda, o Boi 
de reis, o Maracatu, dentre outros, bem como da produção artística 
como expressão de identidade etnocultural.

Alves (2011) pontifica que perceber a dança em sua pluralidade 
implica em considerarmos que os corpos são ao mesmo tempo indi-
viduais e coletivos, unos e múltiplos, reveladores de sociedades e de 
suas culturas. A mesma autora argumenta ainda que:

[...] todavia, a diversidade do fenômeno dança nos instiga a 

perceber a riqueza de expressões presentes nos quatro cantos 

da nossa região, do nosso país, dos nossos continentes.  É pre-

ciso atentar para o fato de que muitas expressões da dança são 

seculares e estão nos vários espaços-tempos do nosso planeta 

ajudando a perpetuar a dança como uma das manifestações 

da humanidade advinda não apenas da Europa, mas do nosso 

continente africano, berço da humanidade, dos nossos povos 

indígenas e de tantas outras etnias que com suas peculiarida-

des e suas semelhanças compuseram a diversidade de sermos 

humanos dançantes no planeta terra (ALVES, 2011, p. 9).

Nesse texto, ao tratarmos de dança e diversidade cultural, vamos 
relacioná-los às danças de matrizes africanas e indígenas, ou mais 
especificamente, aos constantes preconceitos sofridos por pessoas 
negras e indígenas produtoras dessas danças. Para tanto, se faz ne-
cessário uma breve passagem pelas leis que instituem a aplicabilidade 
desse conhecimento na escola, a saber: a Lei 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003, que alterou a LDB nº. 9.394/96, incluindo no currículo ofi-
cial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e cultura 
afro-brasileira, e dá outras providências. Em 2008, essas orientações 
foram ampliadas pela Lei 11.645, a qual inclui a obrigatoriedade do 
estudo da História e Cultura Indígena.

A referendada lei no seu Art. 26-A, dispõe que nos estabelecimen-
tos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena. E ainda no § 1o  assevera que o conteúdo programático a 
que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 
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cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação 
da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

Ainda no que se refere a Lei 11.645/2008, o § 2o pontifica que os 
conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras. Percebe-se dessa forma, uma emergência no que 
tange o ensino de Artes/Dança na execução dessa lei.

A partir das leis supracitadas, de nossa história como povo bra-
sileiro é pertinente dizer que somos um povo miscigenado e multi-
facetado e nossas danças de origens indígenas ou negras carregam 
esses traços de nossa história, logo as contribuições dessas duas raças 
estão permeadas na sociedade brasileira e podem ser encontradas 
nas danças de origem negra e indígena.

Sobre o povo negro, a pesquisadora, bailarina-intérprete e professo-
ra Inaicyra Falcão dos Santos (2009), professora do Instituto de Artes 
da Unicamp, argumenta que esse povo era portador de uma riqueza 
de diversos reinados e importaram seus costumes, sua filosofia, sua 
religião, música, literatura oral e mitológica. Ao promover uma adap-
tação no novo mundo, os princípios inaugurais das suas culturas se 
mantiveram nas comunidades-terreiro. A autora citada diz ainda que, 
conhecer esta herança é uma forma de assumir as múltiplas influências 
da tradição, razões de existência e resistência, que nos fortalecem en-
quanto identidade e ajudam a compreender melhor a cultura brasileira 
como um todo, valorizando as nossas diversidades.

Santos (2009) ressalta que ainda se observa e se vive no país o 
confinamento dos saberes de matrizes africanas na periferia do co-
nhecimento, o que descaracteriza, “folcloriza” e impede que este vá 
ao encontro da educação formal. A autora propõe uma arte da dança 
como linguagem do sensível, que possibilita uma vivência rica em con-
teúdos que norteiam o processo criativo, compreendendo a tradição e 
as memórias de uma herança cultural. Esses elementos dialogam com 
as diversidades, que influenciam a cultura brasileira com um todo.

Tomamos os folguedos populares maracatu, coco de roda, capoeira, 
congos, pastoril, ciranda, bumba-meu-boi como exemplo de manifesta-
ções artísticas que podem ser ressignificadas no espaço escolar.
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O Maracatu envereda pelas construções populares em suas represen-
tações mítico religiosas, dançantes, musicais e ritualísticas, cedendo aos 
encantos dos meios de comunicação de massa, da expressão artística 
altamente elaborada, das remunerações financeiras pelas apresenta-
ções, da Federação Carnavalesca, ao mesmo tempo em que resiste a  
imposições institucionais, a coações políticas, a deturpações de seu 
sentido ético-estético (LARA, 2004).

Tal folguedo sofreu inúmeras modificações, desde sua origem até 
os dias atuais, o que nos conduz a melhor situá-lo nas infinitas teias 
que o envolvem. O cortejo do Maracatu encontra-se hoje nas ruas, 
nos palanques, nas festas carnavalescas e comemorativas, no tempo-
-espaço sagrado e profano da sociedade. O som de instrumentos 
musicais como alfaias, gonguês, mineiros e caixas identificam o ritmo 
do Maracatu. Vozes e toadas (músicas) diferenciam o grupo, as suas 
reivindicações, o seu lamento. Os personagens são assumidos pelos 
membros da comunidade e vividos ritualisticamente na corte. Rei, 
rainha, príncipes, princesas, embaixadores, escravos, dama-do-paço, 
baianas, soldados romanos, batuqueiros, caboclos, dentre outros, 
configuram este cenário (LARA, 2004; VICENTE, 2005).

O som do batuque vai convidando as pessoas ao cortejo dançante, 
com gestos solenes e contidos para os membros reais, e mais soltos 
e despojados para o restante da corte. Uns cumprem função laboral, 
como os soldados romanos e os lanceiros, que fazem a proteção do 
rei e da rainha; ou ainda os vassalos que abanam os reis com leques, 
amparam suas capas e seguram o pálio (espécie de guarda-sol que 
acoberta os reis). Outros têm uma função festiva, comemorativa, de 
gestual despojado, como as baianas que integram o cortejo, sejam 
as chamadas “ricas”, com roupas mais sofisticadas, sejam as “po-
bres”, que dançam em cordões e usam chitão. Os gestos lembram 
os movimentos das danças de orixás: muitos giros, passos curtos, 
com trejeitos de ombros, gingados de quadril, flexão de braços e 
balanceados (LARA, 2004; VICENTE, 2005). 

Há quem tenha função mítico-religiosa, como a dama-do-paço – 
personagem feminino que dança segurando a boneca calunga. Esta, 
quase sempre de madeira e cor preta, vestida à moda da realeza 
(vestido rodado de seda), é certamente um dos fetiches, uma das 
representações bastante curiosas do Maracatu e que reforça a sua 
função mítico-religiosa (LARA, 2004).
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Podemos pensar o Maracatu a partir do caboclo de lança, perso-
nagem típico dos maracatus rurais que nos faz questionar e refletir: 
Quem são esses homens que surgem no carnaval com roupas de 
brilho e colorido deslumbrante? De onde vêm? Qual a mensagem 
que querem transmitir? Por que fazem questão de apresentar uma 
aparência vitoriosa e guerreira?

Constatou-se que a maior parte das evoluções, coreografias, dos 
rituais presentes nos maracatus rurais podem ser considerados uma 
metáfora de uma situação de guerra, de quem vai enfrentar uma 
luta e daí, a figura que se destaca não só pela quantidade, mas pela 
beleza, exotismo, exuberância, colorido e sobretudo pelo aspecto 
guerreiro, é a do caboclo de lança (MEDEIROS, 2004). 

Coreologicamente podemos pensar nesse corpo dançante, ou seja, 
no intérprete do Maracatu: Quem são os intérpretes dessa dança, 
quais as suas características físicas? Qual o gênero? Idade? Religião? 
Como eles estão vestidos? Quantos são os personagens da dança? Eles 
interagem entre si? Como estão organizados? Dançam sozinhos ou 
em grupo? Existem aproximações dos personagens, entrelaçamentos?

Passemos a refletir sobre o caboclo de lança, personagem típico 
do maracatu rural: eles dançam enfileirados (duas filas) protegendo o  

A expressão calunga assume diversos significados 
a partir de vários estudiosos investigados por Andrade 
(1982), e que envolvem os sentidos de planta rutácea, 
camundongo, boneco ou indivíduo vadio e ratoneiro, 
negro, senhor (chefe), mar (em angolense), admiração, 
pasmo, morte, terra sem mal dos ameríndios, boneco, 
atributo religioso e político, rapariguinha, filhinha (ca-
lumba), catita (camundongo e diminutivo de Catarina, 
personagem do bumba-meu-boi ou boneco de feitiçaria 
em Pernambuco), maneca ou cabocla. Andrade entende 
que calunga seria tudo isso e muito mais, acrescentando 
ainda a ideia de ídolo, feitiço, objeto de excitação místi-
ca, símbolo político religioso dos reis-deuses. Não é um 
deus, mas um objeto que propicia o ingresso no transe.
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cortejo real, vestem-se coloridamente. Esse personagem traz singu-
laridades no cortejo de maracatu que se faz necessário pensar: a 
indumentária do caboclo de lança é algo a ser destacado e admira-
do. Tem uma profusão de cores com predominância do vermelho e 
amarelo, pesando cerca de 25 a 40 Kg, incluindo a vasta cabeleira, a 
guiada (lança) e os chocalhos.

Essa indumentária se compõe de: ceroulão (calça 
de chitão com elástico nas pernas), fofa (calça frou-
xa com franja que fica em cima do ceroulão), meião 
(comprido como de jogador, preso à perna com liga 
de elástico), camisa de mangas compridas de cores 
vivas, sobre esta o surrão também chamado de ma-
quinada, uma armação de madeira coberta de lã de 
cor viva, amarrada nas costas que ergue os ombros e 
possui uma bolsa confeccionada de pelúcia sintética, 
imitando o couro de carneiro, em que são presos cerca 
de cinco chocalhos, na altura das nádegas e chocalhos 
que provocam um barulho agressivo e primitivo que 
vibram num compasso forte e seco quando os caboclos 
se movimentam. Além dos elementos citados, também 
é usada uma gola que é colocada em cima do surrão 
(parece uma grande túnica que vai até a altura dos 
joelhos, caindo como um poncho). A gola tem grande 
destaque e representa o maior orgulho e vaidade do 
caboclo de lança. Geralmente é confeccionada durante 
o ano inteiro pelos próprios caboclos, sendo resultado 
de todas as suas economias. Para completar a carac-
terização do caboclo de lança vem o lenço colorido 
amarrado na cabeça, sobre este um chapéu de palha 
enfeitado de fitas multicoloridas de papel crepom ou 
celofane e, em cima deste, a cabeleira enorme, forma-
da por tiras bem finas de papel celofane ou laminado 
bem coloridas, semelhante a uma juba de leão. 
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Figura 1 – Caboclo de lança do Maracatu Nação.   
Descrição: Homem vestido com a indumentária do caboclo de lança. 

Fonte: Ilustração de Anderson Gomes/SEDIS. 

Os caboclos de lança pintam o rosto com uma tinta vermelha, geral-
mente o urucum, procedimento semelhante aos adotados pelos indígenas 
quando iam enfrentar uma luta. Para se proteger do mal, usam um galho 
de arruda atrás da orelha e um cravo branco ou uma rosa na boca. 

Muitos deles usam óculos escuros e verificou-se que para o ca-
boclo de lança isso significa face nova, poder, nova identidade. “Eu 
uso óculos escuro para o caba ficar mais decente” (caboclo de lança 
do Leão Misterioso de Nazaré da Mata). Usam sapatos tênis para 
se movimentar melhor, realizar longas caminhadas enfrentando o 
sol fervente, segurando um peso que pode chegar até 30 a 40 Kg. 
Substituem a foice por uma grande lança que portam na mão direita. 

Cabe ressaltar que essa leitura da caracterização do personagem 
nos permite identificá-lo na dança. Essa observação do personagem 
diz muito da dança e é, segundo Marques (2010), um dos elementos 
constitutivos da coreologia: o dançarino.

Partindo para outro elemento coreológico, passamos a refletir so-
bre o movimento fazendo as seguintes indagações, tendo como base 
as reflexões de Marques (2010): Quais os fatores de movimentos da 
Coreologia são mais utilizados? Quais as ações corporais mais usadas? 
Quais as articulações mais solicitadas? 

Lança:  
A lança ou guiada é de madeira com mais 

de dois metros de comprimento, afilada na 

ponta, recoberta de alto a baixo por dezenas 

de metros de fitas de seda coloridas, com 

cerca de 60 centímetros que lhes dão uma 

aparência mais feroz (LARA, 2004).
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Ao respondermos a indagação sobre o movimento do personagem 
caboclo de lança, apresentamos a reflexão de Montes e Ribeiro (1998) 
apud Medeiros (2004, p. 8) quando postula que:

Inesperados, levantaram-se os lanceiros, golas chamejantes de 

vidrilhos e lantejoulas. Esses caboclos, que num grupo chegam 

a trinta, quarenta, ou mais, são bravos. Avançam, ameaçado-

res, brandindo a lança, e rodopiam, fazendo guiar as fitas co-

loridas. Às vezes se enfrentam, batendo lanças, gestos rápidos 

e violentos, em simulada batalha.

Percebemos na dança dos caboclos de lança movimentos com a 
lança para baixo e para cima, rodopios, saltos girados, movimentos 
de agachar e levantar, movimentos de correr para frente e para traz. 
Marques (2010), ao se referir ao elemento movimento afirma ainda 
que os personagens ao se moverem realizam ações corporais, sendo 
essas, saltar, expandir, cair, girar, gesticular, torcer, parar, transferir 
peso, recolher, dentre outras.

Não podemos nos referir ao movimento sem refletirmos sobre os 
fatores de movimentos estudados e pesquisados por Laban, (1978; 2011) 
a saber: peso, tempo, espaço e fluência. Eles estão presentes em todos 
os movimentos e atos humanos, pois acontecem em um determinado 
tempo, têm uma maneira ou não de ser contínuo, acontecem em um 
espaço com uma determinada força.

Rengel apud Petrella e Mommensohn (2006) frisa que a “tarefa” 
do fator espaço é a comunicação, que vem desta noção de si e dos 
outros. Segundo Laban (1990), o espaço pessoal pode ser ocupado 
pelo intérprete da cena em três níveis distintos: alto, médio e baixo. 
Na performance do caboclo de lança, esse espaço é ocupado pelas 
evoluções de corrida, giros, saltos, paradas.

Identificamos ainda na dança desse personagem movimentações re-
lacionadas ao espaço. No momento da apresentação do Maracatu Rural, 
o espaço é aberto pelo caboclo de lança que se impõe comandando de 
forma violenta, com seus saltos e malabarismo, como a proteger e cuidar 
da evolução do grupo. Eles se formam em duas trincheiras (fileiras), 
puxadas pelo mestre de cabocaria ou caboclo boca de trincheira. Cada 
trincheira obedece ao comando de um caboclo de frente, que conduz as 
manobras ordenadas pelo mestre. A dança dos caboclos de lança tem 
um ritual frenético, selvagem (MEDEIROS, 2004). 

Sobre o fator de movimento peso, Rengel apud Petrella e Mommen-
sohn (2006) diz ser a qualidade desse fator no movimento humano leve 
e/ou firme. Para Rengel (2008, p. 126), “[...] a ‘tarefa’ do fator peso é a 
assertividade. Ela dá estabilidade à pessoa, segurança. A ‘atitude’ rela-
cionada com o peso é a intenção, e afeta a sensação e a percepção do 
movimento”. Na evolução do caboclo de lança esse peso é sempre forte.
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Partindo do princípio de que quando se dança, se movimenta, o 
corpo cria um jogo de ações, criando uma dinâmica de espaço, de 
fluência, de peso e de tempo, e que as danças populares possuem 
uma riqueza de movimentos aqui entendida no caboclo de lança do 
Maracatu como uma totalidade dinâmica que se reestrutura constan-
temente, pois quem dança transforma este corpo multiplicando-o, 
diversificando-o, tornando-o vários corpos que se sucedem, consi-
derando o fator de movimento tempo.

Este fator de movimento constitui-se como estrutura para a percepção 
e, portanto, para a linguagem, a comunicação e a expressão. Quando na 
dança do Maracatu, o caboclo de lança apresenta uma gama de gestos 
expressivos que se inscrevem no tempo e no espaço com certa fluência 
e esforço. É no espaço e no tempo que tal dança acontece.

O fator tempo é abordado no maracatu como experiência corporal 
que possibilita ao artista da cena dinâmicas de movimento rápido e 
lento experienciado no seu corpo e no corpo do outro.

Nóbrega e Viana (2006) afirmam que o tempo é o elemento neces-
sário nas danças populares e nas ações corporais que se processam 
durante o momento em que dançam. 

Laban (1978; 2011) pontifica que na dança, e exemplificamos 
com o caboclo de lança do Maracatu, o fator de movimento tempo 
pode apresentar os aspectos de velocidade (rápida, normal, lenta), 
ritmo (acelerado, retardado, moderado, ralentado), pausa (retenção 
do movimento), acento (conotação de ênfase, dado a execução do 
movimento) e unidade (divisão das sequências de movimento pela 
divisão do mesmo pelos compassos binários, ternários, quaternários). 

Acerca desse fator de movimento, Rengel apud Petrella e Mommen-
sohn (2006) clarifica que as qualidades do peso em dança são súbita 
(rápida) e/ou sustentada (lenta) e que a tarefa desse fator tempo é a 
operacionalidade, sua atitude está relacionada com a decisão e afeta 
a intuição e a execução do movimento.

Na execução dos movimentos do caboclo de lança do Maracatu, 
o fator de movimento tempo prepondera à qualidade súbita, visto 
que os passos seguem uma música rápida exigindo movimentos rá-
pidos. Nestes passos podem ser percebidas a velocidade, a duração, 
a acentuação e a periodicidade de cada movimento. 

Partindo para outro elemento coreológico, passamos a refletir so-
bre a fluência no Maracatu. Neste fator de movimento há para quem 
dança uma intenção emocional, sentimentos, emoção, sensação e 
combinação neste corpo dançante. Esse fator de movimento apre-
senta as qualidades da fluência livre e/ou contida. Laban (1990, p. 
59) vai argumentar que em uma ação “[...] que pode ser detida ou 
contida sem dificuldade, em qualquer momento durante o movimen-
to, o fluxo é conduzido. Em uma ação onde o fluxo é difícil deter o 
movimento de maneira súbita o fluxo é livre ou fluido”.
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Rengel apud Petrella e Mommensohn (2006) argumenta que a 
tarefa do elemento fluência é de auxiliar na integração dos artistas 
da cena, de modo que traga a sensação de unidade corporal. É pre-
ciso ressaltar que a fluência existe na ligação dos movimentos para 
orientá-los em relação a eles e a outros movimentos.

Analisemos, então, outra dança da tradição brasileira: o coco de roda. 
Uma dança de umbigada, segundo Cascudo (2003). Esta dança toma 
como referência a africanidade do grupo, ou seja, a crença na ancestrali-
dade, o poder da fala e do  gesto e a relação de parentesco (ALVES, 2006).

O coco de roda é uma dança em que os brincantes pisam forte no 
solo, batem palmas e, vagarosamente, circulam ao mesmo tempo em 
que giram o corpo de um lado para o outro.

A dança é executada em todo Brasil, embora no sul do país tome a 
designação de samba ou pagode, no norte de carimbó e no nordeste de 
coco, mas com as mesmas características. No Rio Grande do Norte, tal 
dança se apresenta no município de Tibau do Sul e é dançada apenas por 
homens. Antônio Nóbrega, artista brasileiro pluricultural reconfigurou 
esta dança em seus espetáculos corroborando com o que Robatto (1994) 
chama de recriação folclórica. Essa reconfiguração pode ser vista no 
vídeo especial feito pelo canal Futura sobre o artista e a dança citada.

1Atividade

Passamos, então, a analisar coreologicamente o coco de roda. Para 
isso, se faz necessário assistir ao vídeo sobre essa dança disponível 
em: <http://www.youtube.com/watch?v=MeQD96ZgqXg>. 

Após assistir ao vídeo, responda – com base na sua fruição – as 
perguntas seguinte.

Como o corpo se movimenta? 

Que formas o corpo toma no espaço? 

Que desenhos o corpo realiza no espaço? 

Quais as figuras geométricas mais evidentes?

De que modo o corpo explora o espaço?
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Cantando e dançando como se estivessem quebrando coco com os 
pés, os brincantes do coco de roda vão girando e fazendo apresenta-
ções solos ao ritmo do tambor que caracteriza pelo som o movimento 
do brincante (Figura 2). O espaço utilizado para a apresentação é de 
chão batido da zona praieira de Tibau do Sul. 

Figura 2 – Fragmento de uma apresentação de Coco de roda para o canal Futura. 
Descrição: Os brincantes de coco em círculo, vestidos de calça branca, batendo 
palmas do ritmo do coco de zambê observam a evolução de um solista.

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=MeQD96ZgqXg>. Acesso em: 15 fev. 2014.

Cabe frisar que o espaço aqui estudado consiste no lugar em que 
o corpo ocupa em uma base no chão ou no ar, executando formas 
(angulares, torcidas, circulares) com seu contorno de massa corporal, 
bem como expandindo seu movimento nos níveis (baixo, médio e 
alto), nas direções (frente, traz, direita, esquerda e variações), nas 
extensões (perto, longe, grande, pequena, normal), nos caminhos 
ou trajetórias (curvo, direto, angular) e sentidos. Convém ressaltar 
ainda que tal espaço pode ainda ser percebido no espaço individual 
do artista da cena como no espaço cênico que extrapola os limites 
físicos desse intérprete da cena. Pode-se observar tais características 
no vídeo disponibilizado e na Figura 2.

Sendo assim, o espaço Labaniano fissura a lógica da geometria 
abstrata, porque cria para além de um espaço estático, uma espacia-
lidade repleta de forças dinâmicas, temporais e poéticas.

Em Laban há três tipos de movimento quanto à natureza do espaço. 
Há movimentos que falam apenas de uma única direção no espaço, estes 
são os eixos, e o sólido de referência é o octaedro e as direções são em 
cima, embaixo, frente, atrás, direita, esquerda, totalizando seis direções 
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no espaço. Tem-se direita-alta, esquerda–alta, esquerda-baixa e direita-
-baixa, desenhando o plano vertical. Para o plano sagital, os pontos são: 
frete-alta, frente-baixa, atrás-baixa e atrás alta. E para o plano horizontal, 
temos direita-frente, esquerda-frente, esquerda atrás e direita-atrás.

Há ainda nessa dança referências a movimentos fortes relacionados 
ao peso, num tempo rápido, o espaço geralmente se apresenta indi-
reto e fluxo livre. A atitude interna emprestada pelo brincante como 
observado no vídeo e na Figura 3 é forte e ativa e tais brincantes em 
suas ações corporais combinam ações provenientes das ações básicas 
de movimento como socar, deslizar, torcer, pressionar, pontuar.

Os esforços constituem gestos, que constituem corpos. Estes 
corpos, constituídos diferentes em seus gestos, constituem socie-
dades com suas hierarquias. 

Os esforços seriam as diversas qualidades dinâmicas e/ou expressi-
vas que combinadas entre si constituem o próprio gesto, tanto em sua 
dimensão funcional, como em sua dimensão expressiva. Laban (1990) 
apresenta quatro categorias de esforços: peso, espaço, tempo e fluxo.

O peso que se relaciona qualidade da força colocada no gesto e 
pode apresentar dois polos extremos: o leve e o forte. O espaço que 
pode apresentar uma atitude mais direta, mas focada, e uma atitude 
mais geral, multidirecional em relação à percepção do espaço, temos 
então o espaço direto e o indireto. O tempo pode apresentar um 
gesto com certa urgência, em um tempo mais acelerado — urgen-
te — ou um tempo mais largo — lento. O fator fluxo se manifesta 
através de movimento livre que é fluente, incontrolável, é reconhe-
cido em uma ação difícil de ser interrompida subitamente, como 
em rotação, saltos, rolamentos.

Figura 3 – Antônio Nóbrega dançando coco ao ritmo do zambê.   
Descrição: Na cena, três tocadores de zambê com Nóbrega dançando o coco de 
roda. O intérprete veste uma calça branca enquanto os tocadores estão de calça e 
camisas de cor claras executando um toque de coco. REVER LEGENDA E DESCRIçÃO

Fonte: Thaís Pimenta / Campo Grande News.<https://www.campograndenews.com.br/lado-b/

comportamento-23-08-2011-08/do-rio-grande-do-norte-coco-de-zambe-faz-campo-grandense-umungar-

ate-cansar>. Acesso em: 20 dez. 2018.
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Ainda é possível perceber, no fator de movimento peso, a força 
da gravidade, a força cinética, a força estática e a resistência externa, 
atributos que devem ser considerados ao se analisar este fator em 
coreografia. É preciso ressaltar que o peso leve apresenta qualidades 
tais como interação leve, força estática leve, força cinética leve e 
exercem antigravidade leve e que estas forças mínimas podem ocor-
rer independentemente, simultaneamente ou sucessivamente; já a 
qualidade firme do peso apresenta as mesmas qualidades do peso 
leve só que com firmeza (RENGEL, 2000).

Corroboramos, dessa forma, com o pensamento de Nascimento 
(2011), que diz que ao analisarmos as diferentes danças, percebemos 
as diferentes formas de se movimentar dos personagens, além de 
percebermos também movimentos que caracterizam as diferentes 
danças. Assim, o movimento é um elemento que permite o conhe-
cimento das diferentes danças, a partir do conhecimento de como 
esses movimentos são organizados para que as danças aconteçam. 

É preciso acentuar que na coreologia o espaço, o peso, o tempo e 
a fluência na dança se intercambiam, se interconectam de maneira 
simultânea, sendo organizados, revelados e particularmente enfati-
zados pelos movimentos.

Ficou evidenciado que os fatores de movimento pensados e pes-
quisados por Laban constituem uma referência para se pensar a 
dança em espaços formais e não formais de ensino e que a análise 
coreológica pode ser um dos caminhos para se refletir a dança no 
âmbito da educação. O maracatu e o coco de roda foram ponto de 
partida para se pensar o espaço, o tempo, o peso e a fluência que combi-
nados dão qualidade ao movimento dançado e que é possível a partir de 
tais fatores pensar a dança com consciência corporal, como composição, 
improvisação e que se faz necessário assistir danças para compreendê-
-las, analisá-las, apreciá-las e interpretá-las. Isso posto, afirma a signifi-
cação e as ideias de sentimentos presentes nos fatores de movimentos, 
ratificando as significações existentes nas movimentações da dança.

No maracatu podemos encontrar ainda características e traços da 
cultura indígena no caboclo de lança. A coreografia desse persona-
gem é exuberante e mostra passos de dança guerreira a cada toque 
dos instrumentos. Esses personagens têm vestuário parecido com 
os de algumas tribos indígenas que desfilam e dançam nas festas 
carnavalescas; o apelo visual da cabocaria é complementado pelo 
dos caboclos de pena ou arreamá, adornados com farto cocar de 
plumagem de pavão, ema e avestruz. No coco de roda, as caracte-
rísticas da africanidade, da beleza sutil de corpos dançantes negros, 



2

3

1

Aula 5 Ensino de Arte na Escola 133

da música e todas as suas influências africanas são percebidas no 
modo de dançar de cada intérprete criador. 

Assim, percebemos nessas manifestações da cultura popular brasi-
leira, a riqueza e diversidade do legado africano e indígena em nosso 
país, sendo possível verificar nas manifestações folclóricas dançantes 
um gestual arrojado, sensual, lúdico, mítico e, muitas vezes, envolto 
pelo colorido das roupas, por instrumentais de percussão, por ritmos 
sedutores; são presenças vivas que expressam ludicidade e devoção.

 Como as discussões sobre corpo, etnia, classe social e gê-
nero podem ser abordadas pelo professor no contexto do 
ensino da dança na escola? 

Registre o contexto artístico-cultural de sua comunidade to-
mando por base os grupos artísticos e da tradição existentes 
em sua cidade.

Escolha uma manifestação observada na sua cidade e faça 
uma análise coreológica em relação ao intérprete, ao movi-
mento e ao espaço.

2Atividade
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Dança e deficiência
Durante muito tempo as pessoas idosas, gordas, com algum tipo 

de deficiência ou necessidade especial dificilmente eram incluídas 
socialmente, nem tampouco no cenário da dança. Com as transforma-
ções sociais em relação à inclusão social de toda e qualquer pessoa 
independente de sua crença, etnia, cor, condição física etc., a dança 
também é transformada e começa a perceber o valor da diversidade 
dos corpos que dançam, seja numa sincronia com outros corpos, 
seja com suas idiossincrasias físicas de ser portador de alguma defi-
ciência, ou seja, de toda e qualquer forma criativa e expressiva que 
o corpo e a dança permitam.

Essa reflexão sobre dança e deficiência se inicia questionando: 
qual corpo pode dançar? Será que um corpo deficiente tem possibi-
lidades de dançar? Corpos afásicos, mental, corpos lesados, podem 
dançar? Podemos afirmar a esse questionamento que o corpo dança 
em condições motoras e psíquicas diferenciadas.

A dança na contemporaneidade vem permitindo cada vez mais a 
convivência de corpos diversos, enfraquecendo arraigadas imposições 
culturais aos atributos necessários a este corpo, do tipo perfeito ou 
imperfeito, belo ou grotesco, hábil ou deficiente.

Excluídos até então do ideário da dança, restava aos corpos diferentes 
(os com necessidades especiais), o espaço da dança-terapia e da edu-
cação pelo movimento. O trabalho de dança de artistas com deficiência 
refuta o virtuosismo peculiar a um contexto tradicional de representação 
da dança e convida a um olhar mais atento ao processo de construção 
dos movimentos e às suas possibilidades mais inusitadas. O que está 
em jogo não é o que os bailarinos-intérpretes podem fazer, mas como 
eles fazem, convidando a audiência a ser testemunha das negociações 
em processo da sua experiência física (ALBRIGHT, 1997).

Ao fazer dança, o corpo do portador de deficiência confronta e 
desafia não só a imagem ideal do físico do bailarino/a, mas expõe 
os processos limítrofes a que o corpo está sujeito e os parâmetros 
incertos de sua normalidade e humanidade.

Dança-terapia: 
Sem negar o valor de procedimentos 

terapêuticos que se valem da arte, os anos 80 

do século passado viram a dança de pessoas 

com deficiência adentrarem o terreno 

estético, e, por conseguinte, requisitando 

uma nova ética (NUNES, 2005).
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Figura 4 – Cia Gira Dança.   
Descrição: Na cena, quatro dançarinos-intérpretes (três homens e uma mulher) 
vestindo calça preta e camisas de mangas compridas brancas; sobre estas uma fita que 
é transpassada como se eles estivessem amarrados. Dois dos bailarinos são cadeirantes.

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-RvNdKRoIZwo/TtfOr2J_vBI/AAAAAAAAADU/T6yYz021z6o/s1600/

Envolto.jpg>. Acesso em: 15 maio 2014.

O corpo da dança na contemporaneidade permite a propagação 
da diferença, a possibilidade de existência de corpos diversos numa 
anatomia humana que tende a uma assimetria crescente. 

Ao adentrar o terreno estético, a dança executada por deficientes 
propõe uma assimetria e diversidade ainda mais paradoxal, mas que 
não pode se eximir dos elementos constitutivos do gênero dança. In-
dependente do corpo que faça a dança, e do “como” faz este corpo, 
é preciso uma determinada presença cênica que se traduz em dinâ-
micas especificas de movimentos, talvez num tipo de sustentação no 
olhar, numa certa disposição espacial e temporal, ou seja, um sistema 
técnico que promova o movimento a alguma categoria artística, seja 
lá qual for, para que seja exposto, mais do que o paradigma de um 
corpo x ou y, o paradoxo da experiência e da própria condição da 
espécie humana via arte (NUNES, 2005).

Ao adentrar no terreno educacional e no que se refere às pessoas 
com deficiência, Marques (2001) argumenta que a dança possibilita 
a integração entre os indivíduos nos processos criativos e interpre-
tativos de dança em sala de aula, trabalhando com a pluralidade 
cultural. Além disso, ela pode propiciar a aceitação, a valorização 
e a experiência de que diferentes corpos criam diferentes danças e 
de que não necessitamos de um corpo perfeito, segundo os padrões 
sociais, para nos expressar e comunicar.
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Ao pensar na dança no contexto escolar, devemos ter como priori-
dade os processos pedagógicos, que são fundamentais para se compre-
ender a importância de uma prática que respeite o corpo e a liberdade 
de expressão dos alunos. Não podemos perder de vista a humanização, 
a inclusão, a ludicidade, os princípios artísticos e as diversas estéticas.

Marques (1998) sugere que, ao pensar na dança educativa, este-
jamos preparados para partir da realidade e do contexto nos quais o 
aluno está inserido para então transformarmos de forma consciente e 
problematizadora o conteúdo a ser ensinado. Assim levaremos o alu-
no a pensar na dança sempre como um processo individual, coletivo 
e social em que todos são produtores de saberes e conhecimentos.

Assim sendo, podemos pensar a dança para deficientes tanto no 
seu aspecto estético quanto educacional. Tomamos a dança em ca-
deira de rodas como exemplo para se pensar a dança e a deficiência.

Tendo em vista que a dança com cadeirantes vem 
aumentando gradativamente, é possível fazer uma 
breve reflexão sobre os principais aspectos necessários 
para se realizar esta prática, a dança sobre rodas: ela 
vem trazer benefícios para a saúde física proporcio-
nando melhora nas capacidades físicas e das condições 
organo-funcional (aparelho circulatório, respiratório, 
digestivo, reprodutor e excretor) bem como, melhora 
na autoestima, estímulo à independência, à interação 
com outras pessoas, à experiência intensiva com suas 
possibilidades de limitações, à vivência de situações 
de sucesso, possibilitando a melhoria da autovalori-
zação e autoconfiança. Além disso, a dança oferece 
vários benefícios para o bailarino-intérprete, como a 
prevenção de rigidez articular; estimulação da muscu-
latura e da coordenação, da resistência física; diminui-
ção de contraturas e age sobre a circulação, gerando 
um aumento do fluxo arterial, venoso e linfático, o que 
favorece a nutrição dos tecidos; melhoria da função 
cardiorrespiratória; além dos ganhos de agilidade no 
manejo da cadeira de rodas e do equilíbrio de tronco. 
Além de auxiliar no aspecto físico e anátomo-funcio-
nal, outro fator importante é que quando baseada em 
técnicas de conscientização corporal, a dança também 
tem como objetivo aumentar na pessoa a percepção e 
o contato com o seu próprio corpo.  
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É perceptível que o corpo de dança em cadeira de rodas vai se 
construindo através de uma inscrição baseada nas particularidades 
de cada grupo. É possível observar que a própria dança em cadeira 
de rodas está se constituindo por uma multiplicidade quanto ao uso 
do corpo que a executa. Os estilos variados permitem um novo jogo 
de imagens e abordagens temáticas (FERREIRA, 2003).

Cada performance apresenta uma lógica própria. Nela, o corpo vai 
além da possibilidade de movimentos ao combinar diversas técnicas 
advindas de diferentes linguagens de dança e movimento. Nesse 
movimento, ao ocupar um espaço até então considerado exclusivo 
de um corpo idealizado, cresce a visibilidade do corpo do dançarino 
com deficiência (FERREIRA, 2003). 

E isso é importante, pois reflexões e reações são provocadas, também 
se estimula, fomenta e contribui para a legitimação e crescimento da 
modalidade. Sobretudo, quando se verifica que toda esta produção de 
dança, que está se desenvolvendo, apresenta uma característica inova-
dora, possível de ser considerada uma marca da dança em cadeira de 
rodas: a noção de uma nova corporeidade, um jeito muito próprio de 
usar o corpo para dançar. Mais que uma técnica, preceitos coreográficos 
ou mesmo um estilo, a dança em cadeira de rodas traz a possibilidade 
de uma nova filosofia estética, reconstruindo simbolicamente “cenas” a 
partir das experiências dos dançarinos (FERREIRA, 2003) configurando-
-se numa educação que se dá através da aprendizagem pela cultura.

Figura 5 – Fragmentos de “Tubo de ensaio” espetáculo da Companhia natalense 
Gira Dança. 

Descrição: Na cena, três dançarinos-intérpretes. Um deles (uma cadeirante) está 
pendurado por cabos em uma cadeira de rodas, os dois outros se encontram no 
centro da cena, sendo que um está em pé e outro sentado.

Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-CTrjhJV07Aw/Te-F4njV0nI/AAAAAAAAAF4/Dko1imwLgus/s1600/

Tubo+de+Ensaio+%2523+01+1007.JPG> Acesso em: 15 maio 2014.
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A dança em cadeira de rodas permitiu às pessoas limitadas pela defi-
ciência mobilizarem o corpo como instrumento para a liberdade e nessa 
livre mobilidade elas se fizeram e se fazem sujeitos da dança, na dança.

De acordo com os pesquisadores da área, pessoas cadeirantes 
sentem-se satisfeitas em estar praticando tal modalidade de dança, a 
classificação da capacidade motora é considerada como boa; quanto 
à integração, sentem-se bem dentro do meio social do qual vivem e 
participam, há um aumento na percepção e contato com seu próprio 
corpo considerável; e quanto à melhoria na qualidade de vida, os 
cadeirantes que praticam a dança como uma atividade artística dizem 
que ela contribuiu bastante para a melhoria de suas vidas.

Assistir a um corpo deficiente dançando nos força a ver com uma 
dupla visão, pois, olhando a dança, observa-se tanto a coreografia 
quanto a deficiência. Assim ela distingue-se de outras formas de produ-
ção cultural como um livro ou uma pintura, porque na dança o corpo é 
visível com a representação de si mesmo; já um livro ou pintura sabe-
-se que foi reproduzido por uma pessoa deficiente, porém ela não se faz 
presente, demonstrando seus “comprometimentos” (ALBRIGHT, 1997).

Nessa dança se faz necessário buscar compreender o corpo que 
a interpreta, como ele ganha e produz sentidos em sua relação com 
a sociedade na qual se configura em sua história e cultura; a dança 
nos leva a repensar atrás da cena, as atividades físicas praticadas 
por esses dançarinos-intérpretes são vivenciadas através da dança 
em seus diferentes espaços e procuram ir além dos discursos sobre 
o corpo, pois este é um corpo cotidiano e cênico.

A dança em cadeira de rodas tem permitido aos cadeirantes se 
fazerem autores de suas próprias identidades enquanto dançarinos-
-intérpretes sobre uma cadeira de rodas, isto os tem possibilitado não 
perder sua dimensão corporal que é artística, estética e que educa 
nosso deseducado olhar.

Esses sujeitos, ao dançarem seus gestos corporais, estão se cons-
truindo menos impotente face ao real. Eles estão se percebendo no 
próprio processo de identificação do outro que o oprime. Ao dançar, 
inscrevem-se no social-artístico além do que está dentro deles mes-
mos, vira história e esta passa a ser contada e legitimada por esses 
corpos que dançam (ORLANDI; NUDECRI, 2002).

Assim, existe o limite da deficiência, mas é importante mostrar 
que o limite social é grande e pode ser vencido a partir do momento 
em que se respeitam as diferenças entre os seres humanos e se pro-
porcionam momentos em que se possa ter em uma mesma pista de 
dança pessoas deficientes e pessoas não deficientes desfrutando do 
prazer de dançar juntos. 
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O grupo inglês Cando Co Dance é um dos pionei-
ros na dança em cadeira de rodas que se destaca pelo 
trabalho técnico e estético virtuoso com cadeirantes. 
Foi criado por Celeste Dandeker, bailarina da London 
Contemporary Dance Theather, que após um acidente 
em cena (quando fraturou uma vértebra cervical), pas-
sou a desenvolver projetos de dança com defi cientes, 
juntamente com Adam Benjamin, até formar a Cando 
Co Dance Company em 1991.

Você já assistiu a algum espetáculo de dança com pessoas 
com defi ciência? Se sim, relate a experiência.

 Como no espaço escolar você oportunizaria a participa-
ção de pessoas defi cientes em um espetáculo de dança 
na escola?

 Refl ita sobre essa imagem da Companhia de dança bra-
sileira DI Cia de dança. É um fragmento do espetáculo 
“Procedimento de um pseudópodo”: o que ela sugere? 
Que corpo é esse que dança?

Figura 6 – DI Cia. de dança. 

Fonte: <http://encontrosinarte.fi les.wordpress.com/2010/11/d-i-cia-de-danca_-c2acwilliames-paixao_04.

jpg?w=300&h=197>. Acesso em: 15 maio 2014.
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Nesta aula, você foi apresentado a algumas 
possibilidades de trabalho com a dança na escola 
relacionando os temas da diversidade e da diferença. Na 
temática da diversidade, percebemos que seu trato na 
escola é lei e que o aluno precisa vivenciar no ambiente 
escolar a temática da afro-descendência e dos indígenas 
através da pluralidade cultural. Percebemos que na 
deficiência, mesmo o aluno sendo inserido no contexto 
escolar, ele ainda é visto como o “diferente”. A dança, 
dessa forma, pode ser pensada na escola para esse ser 
diferente em relação àqueles ditos “não diferentes”.

Autoavaliação
Com base na leitura desta aula e nas atividades desenvolvidas 

por você, reflita sobre as seguintes questões:

Considerando o tema em estudo, como você na sua prática pe-
dagógica trabalharia com os temas da diversidade e diferença?

Faça um levantamento em sua comunidade, veja se há 
algum grupo ou companhia de dança que desenvolva 
trabalhos com a diversidade ou diferença: registre em 
imagens (fotos ou vídeos) e descreva como se dá o pro-
cesso de construção de cenas na dança.

Organize um projeto de composição coreográfica tomando 
como base a tematica abordada nesse caderno. Apresentar 
o projeto na forma textual, incluindo também o cronogra-
ma de realização (compatível com o cronograma do curso) 
e as iniciativas empreendidas para dar condições para a 
sua viabilidade. 
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Apresentação

Caro(a) aluno(a), esse é o momento de apresentar alguns pres-
supostos para a elaboração de práticas pedagógicas a partir do 
diálogo entre teatro e pedagogia do teatro, buscando contribuir 

com o planejamento e o desenvolvimento das atividades voltadas 
para o ensino de teatro na educação básica (educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental). 

Nesta aula, você terá acesso a um breve panorama sobre a origem do 
teatro, seus elementos e aos fundamentos da pedagogia do teatro, o qual 
estabelece relações entre teoria e prática. Nossa pretensão é a de que você 
se familiarize com essa linguagem e, ao final, sinta-se capaz de experimen-
tar, improvisar e criar com seus alunos diversas possibilidades cênicas. 

O teatro é uma arte que incorpora todas as outras artes: dança, 
música, e artes visuais, assim como a literatura. Traz em sua composi-
ção a tríade: corpo (ator e espectador) texto e espaço, cujos elementos 
agregam e constituem um espetáculo teatral. O teatro é uma arte efêmera 
que acontece no aqui e no agora e engloba expressão, comunicação, 
estética, senso crítico e reflexão, bem como a ludicidade e a criatividade. 

Objetivos
Identificar a origem e os aspectos 
históricos acerca do teatro ao longo 
do tempo. 

Sistematizar conhecimentos sobre a 
pedagogia do teatro.

Compreender a linguagem teatral atra-
vés do ver, do fazer e do contextualizar.

Conhecer as regras básicas do jogo 
teatral a partir da espontaneidade e 
do improviso.

Avaliar e refletir sobre o fazer teatral 
a partir de uma leitura crítica.

Compreender a importância da 
formação estética da plateia. 
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Linguagem teatral: contribuições para 
o ensino de teatro na infância

Para alcançarmos os objetivos propostos para esta aula, elegemos 
alguns conteúdos a serem trabalhados, a saber: história do teatro, ele-
mentos teatrais (ator/personagem, dramaturgia/texto, espaço cênico, 
cenário, figurino, iluminação e sonoplastia) e jogos teatrais. E como 
procedimentos metodológicos: abordagem triangular proposta por Bar-
bosa (1998) e os procedimentos do sistema de jogos teatrais proposto 
por Viola Spolin (2003).

Para iniciarmos nosso conteúdo, vamos responder a primeira atividade. 

Para iniciarmos o estudo com a linguagem teatral, solicitamos 
que recorde suas experiências com relação ao teatro. Descreva no 
máximo em duas laudas: 

O que você entende por teatro? 

Durante sua formação você teve alguma experiência teatral? 

Já leu algum livro sobre ensino de teatro, qual? 

Já foi ao teatro, qual peça assistiu? Adulto ou infantil? 

Já fez teatro ou algum curso de teatro? 

Você já realizou algum trabalho na escola com relação ao 
teatro? Conte como foi essa experiência. 

É importante perceber que essas questões procuram fazer você 
refletir sobre suas vivências teatrais. Ao mesmo tempo, buscam 
compreender o campo estético que codificam suas experiências.
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História do teatro
A história do teatro confunde-se com a história da humanidade, 

pois desde os primórdios o homem transforma-se em outra pessoa ou 
animal para se comunicar com o outro. O homem primitivo personi-
ficava os poderes da natureza, dando vida ao sol, à lua, ao vento e 
ao mar. Tais personagens lutavam entre si e favoreciam o homem por 
meio de rituais, sacrifícios e danças, estabelecendo a união dos deuses 
e o homem. Na era do gelo, os caçadores reuniam-se na caverna em 
torno de uma figura de um urso, na ocasião, eles próprios estavam 
mascarados de urso. Durante esse ritual, eles representavam a matança 
do urso, garantindo assim êxito na caçada (BERTHOLD, 2004).

O palco do teatro primitivo era uma área ao ar livre de terra batida. 
O cenário era composto por um totem fixado no centro, lanças espeta-
das no chão, além de porções de trigo, milho, arroz e cana-de-açúcar. 
A luz da fogueira intensificava a cena noturna (Figura 1).

Figura 1 – Pintura rupestre paleolítica, cena de dança ritual, mulheres dançam 
em torno da figura de um homem. Área de Cogul, sul de Lérida, Espanha.   
Descrição: O fundo do quadro está pintado com nuances de vermelho, amarelo 
e branco, predominando o vermelho. No quadro, estão representadas em 
escala maior seis mulheres sendo as duas primeiras pintadas com tinta preta 
e as demais com tinta vermelha, e as duas últimas têm os cabelos pintados 
de preto. Entre as quatro primeiras mulheres e as duas últimas há a figura de 
um homem pintado em preto, sendo ele menor que elas. Abaixo das quatro 
mulheres existe a figura de um animal que pode ser uma vaca ou um veado 
sem chifres pintado de preto, na sua barriga tem um desenho da mesma cor do 
fundo do quadro, parece ser uma cabeça, com dois olhos pintados de preto.   
Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Cogul_HBreuil.jpg>. Acesso em: 28 jul. 2014.
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À medida que as sociedades foram se organizando, as cenas dos 
rituais foram sendo divulgadas pelas troupes itinerantes que viajavam 
de aldeia em aldeia levando os costumes desses povos. 

Origem do teatro ocidental
A história do teatro no ocidente começa em Atenas, há mais de 

cinco séculos e meio a.C., onde os atenienses celebravam ritos ao 
deus Dionísio, que na mitologia grega significa aquele que nasceu 
duas vezes, também conhecido como deus do vinho, da fertilidade, 
da vida exuberante, fonte da sensualidade e crueldade, deus de dupla 
natureza, que encontrou sua expressão na tragédia grega (Figura 2).  

Figura 2 – Estátua romana de marmóre do século II, representando Dionísio de 
acordo com modelo helenístico, exposta no Louvre.

Descrição: Ao fundo parede de pedra cinza, ao centro mais à frente está disposta 
uma estátua cinza claro de mármore de um homem nu, que tem seu braço direito 
distanciado do corpo, com o antebraço levantado, segurando um bastão. Seu braço 
esquerdo está apoiado em uma outra estátua com alguns entalhes. Seus cabelos são 
longos e cacheados, na cabeça tem duas pequenas asas.

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Dionysos_Louvre_Ma87.jpg>. Acesso 

em: 28 jul. 2014.
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Teatro grego

O teatro grego serve como referência da origem do teatro, por ser 
esse o registro mais antigo da cultura ocidental. Em outras culturas, 
tais manifestações também poderiam ter sido consideradas como 
origem do teatro, mas não existem registros escritos que comprovem 
tal fato. O teatro parece ter sua origem no ditirambo, canto lírico para 
glorificar o Dionísio. No final do século VII a. C, as representações 
do ditirambo eram interpretadas e dançadas por coreutas conduzidos 
pelo corifeu que, segundo Aristóteles, ao longo do tempo se desen-
volveram e resultaram na tragédia e na comédia (CARLSON, 1997).

A palavra tragédia, segundo Pavis (1999), vem de tragos (cabra) 
e ode (canção) conduzindo os ditirambos da aldeia. Na ocasião, os 
atores usavam peles de cabras e pulavam como cabras, desse modo, 
quem fizesse a melhor representação, ao final, ganhava um cabrito.

No século VI a.C., Téspis (poeta lírico) chegou a Atenas em uma 
carroça que servia de palco e introduziu o ditirambo. Ele escreveu, 
dirigiu e representou ditirambos com base em textos literários or-
ganizados e cantados ao som de flautas tocadas por 50 homens, 
distinguindo o ator do resto do coro, criando um diálogo dramático. 
Atribui-se a Téspis a substituição da máscara primitiva esculpida 
grosseiramente em madeira, por outras confeccionadas em tecidos 
e estuque pintado, as quais davam aos personagens uma fisionomia 
mais delicada e expressão de nobreza (Figura 3).

Figura 3 – Thespis – dramaturgo grego, primeiro ator do ocidente a representar 
uma peça teatral.

Descrição: O fundo do quadro é pintado de preto. Ao centro, aparece a figura 
principal de um homem vestido com roupa branca, colada ao corpo, com detalhes 
como se fossem pequenas penas. No ombro esquerdo, a pele de um animal, que 
se parece com uma onça, na mão esquerda segura uma lança e com a direita uma 
máscara de um homem barbudo. No mesmo plano, aparece apenas a metade da 
silhueta do corpo de outro homem, também carregando um animal no ombro. Como 
se estivessem na plateia, aparecem, na altura de sua perna direita, meio corpo de 
um homem com o peito nu, que adorna sua cabeça uma coroa de flores e, perto 
do seu pé esquerdo, a cabeça de uma mulher também com uma coroa de flores.

Fonte: <http://c7.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/b460100b5/6435238_hysUz.jpeg> Acesso em: 28 jul. 2014.
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Durante séculos, a maior parte dos conhecimentos sobre o teatro 
ateniense deveu-se à poética de Aristóteles. A tragédia grega cele-
brava com frequência o passado mitológico, apresentando histórias 
conhecidas pelos espectadores.

O teatro anterior a Péricles acomodava entre 15.000 a 17.000 
pessoas em bancadas improvisadas de madeira. Por isso, com tal 
multidão as bancadas ruíam, fazendo com que os cidadãos as substi-
tuíssem por degraus pedras. Assim, o teatro fixo de Dioniso, começou 
a ser edificado 435 a. C. e só ficou pronto 75 anos depois, na época de 
Licurgo. O teatro de Dioniso ficou sendo o modelo do edificio teatral.

Figura 4 – Teatro grego.  
Descrição: A figura apresenta, ao fundo, pequenas montanhas esverdeadas, cercadas 
de árvores verdes. Na frente, em um plano principal está um teatro construído com 
pedras no formato em semicírculo, predominando a cor cinza, são imensos degraus 
que servem de arquibancada, nas laterais pequenas escadas de pedras. À frente 
desse semicírculo estão dispostas paredes de pedras irregulares que provalvelmente 
serviam de palco para as apresentações. 

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Milet_Amphitheater1.

JPG/1920px-Milet_Amphitheater1.JPG> Acesso em: 28 jul. 2014.

A tragédia está ligada às vidas de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes 
(500 anos a.C.) sendo considerados os principais mestres da idade 
de ouro do teatro grego. Os antigos gregos conheciam e apreciavam 
a comédia. Nesse contexto, conforme a tragédia evoluía, a comédia 
ganhava seu lugar oficial, pois, ao final, as apresentações dionisíacas 
terminavam com a apresentação de uma comédia.
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Teatro Romano

Os romanos, grandes admiradores dos gregos, instituíram seus 
jogos de palco em 364 a. C. Nessa época, atores e plateia tentavam 
reduzir os poderes de vida e morte, uma vez que a peste havia se 
alastrado por todo país. Para eles, o teatro era um local de entreteni-
mento e ostentação. Assim, as autoridades romanas logo perceberam 
suas possibilidades políticas, decretando que as cidades construídas 
pelo império deveriam ter um teatro fixo. 

O público assistia ao espetáculo em pé, ao redor da plataforma. Há 
até aproximadamente 150 a. C., era proibido sentar-se para assistir 
a uma apresentação teatral. Com o passar do tempo, o palco foi se 
adaptando às necessidades do teatro (BERTHOLD, 2004).

O teatro inglês ou teatro elisabetano

O reinado de Elizabeth I, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, era 
conhecido como a era elisabetana. Londres possuía três teatros públicos, 
assim, tornara-se uma instituição no contexto da cidade. Em 1590, che-
gou à cidade o jovem William Shakespeare, considerado como o maior 
dramaturgo de todo o mundo. Ele escreveu as peças mais aclamadas pela 
crítica – Tragédia: “Romeu e Julieta” (Figura 5); “Rei Lear”; “Otelo”, o 
mouro de Veneza; “Macbeth”; “Hamlet”; “Julio César” e outras, como 
também escreveu comédias como: “Sonho de uma noite de verão”; “A 
megera domada”; “O mercador de Veneza” e outras (BERTHOLD, 2004).
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Figura 5 – Pintura a óleo de Ford Madox, representando a cena de Romeu e 
Julieta no terraço, datada de 1870.      
Descrição: Quadro com pintura em que aparece uma sacada com as janelas abertas, uma 
delas está coberta por uma cortina, nas laterais da sacada aparecem galhos verdes e flores 
rosa. Pulando a sacada aparece a figura de um rapaz trajando calça e blusa vermelha, 
a blusa tem botões dourados. A sacada tem uma grade de ferro vermelha, na qual há 
uma corda amarrada, indicando que supostamente o rapaz subiu por ela, pois uma das 
suas pernas está para fora da sacada e seu pé esquerdo está apoiado nessa corda. Ele 
aparece beijando a face de uma moça. Ela está trajando um vestido amarelo, seus cabelos 
são longos e estão amarrados, o braço esquerdo da moça abraça o rapaz, seu colo está 
desnudo.

Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Romeo_and_juliet_brown.jpg>. Acesso 

em: 28 jul. 2014.
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Commédia dell’Arte

Em um período em que se realizavam apresentações de várias ha-
bilidades, fez nascer no século XVI d. C. um tipo especial de teatro que 
se chamou de Commedia dell’arte, que foi denominada antigamente 
como comédia do improviso ou, na França, como comédia italiana ou 
comédia das máscaras.  A fama da Commedia dell’arte espalhou-se na 
Europa nos séculos XVI e XVII, mas foi somente no século XVIII que 
essa forma teatral passou a denominar-se commédia dell’arte.

Pesquise sobre a Commedia dell’Arte, sua origem e história. Escre-
va sobre as características dos personagens, o cenário e os figurinos 
utilizados pelos atores. O texto deve conter, no máximo, duas laudas.  
Depois, poste sua pesquisa no Moodle para avaliação. 

Figura 6 – Pintura a óleo de Karel Dujardim (1657) – título Commedia dell’arte 
representando uma cena da troupe, encontra-se exposta no Louvre – Paris.  
Descrição: O quadro apresenta uma cena de teatro da Commedia Dell’arte. Ao 
fundo aparece o céu pintado de azul claro, coberto por nuvens e pedras marrom-
claras coberta por vegetação verde. À frente aparece um tablado de madeira com 
um cachorro escondido embaixo. Num banco, um pouco abaixo do tablado, está 
sentado um homem com uma máscara negra,vestindo calça e blusa claras, ele está 
usando um chapéu verde e no seu braço esquerdo tem um xale pendurado e ele está 
tocando uma viola. Em cima do tablado (palco) está um homem vestido de preto, 
usando uma boina preta, ele tem um grande bigode preto e está segurando uma 
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espada na mão esquerda. O fundo do palco tem dois panos que servem de cortina, 
ele está entreaberto aparecendo um rosto com uma máscara com nariz grande e um 
lenço na cabeça. No lado direito da cortina, tem um estandarte com a pintura de 
um homem vestido de vermelho e com a mão esquerda ele segura um bastão. No 
suporte da cortina tem a figura de um macaco sentado. A plateia é composta por um 
menino trajando camisa branca e um pano marrom claro cobrindo suas pernas, ele 
está montado num cavalo que tem os olhos vendados e a boca envolta numa rede, 
sob a sela do cavalo tem um grande cesto de palha. Ao lado do cavalo tem uma mula 
branca. Do lado esquerdo do cavalo, próximo ao palco está uma senhora vestindo 
saia vermelha e blusa azul, ao seu lado, está um homem com um ponche claro e há 
mais cinco pessoas atrás deles, sendo um ruivo, um velho de cabelos brancos, um 
menino, um homem de chapéu e outro com cabelos claros. Do outro lado da mula 
há um menino com calça marrom, blusa branca, avental branco e boné vermelho.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte#/media/File:KarelDujardin-Les_

Charlatans_italiens.jpg>. Acesso em: 28 jul. 2014.

O teatro nos primórdios do século XX
O teatro moderno surge no final do século XIX e início do XX, 

proveniente de dois fatores fundamentais: o desenvolvimento cien-
tífico e as mudanças na estrutura política, social e econômica. Nesse 
sentido, a quebra das fronteiras políticas e geográficas entre o Oriente 
e Ocidente propiciou a socialização de ideias, as experiências, as prá-
ticas diferenciadas e o avanço da tecnologia. Além disso, a invenção 
da lâmpada elétrica foi um grande marco no teatro, pois possibilitou 
iluminar a cena com diferentes tonalidades e profundidades, assim, 
o teatro passou a utilizar esses avanços nas encenações teatrais. 

O retorno dos jogos Olímpicos em Atenas em 1896 despertou uma 
conscientização corporal, provocando mudanças na arte, com novas 
propostas e concepções teatrais para o século XX, principalmente com 
relação ao corpo do ator. Entre os grandes encenadores e dramaturgos 
desse período estão Stanilavisky, Meyerhold, Brecht, Appia, Graig, 
Grotowski, Ronconi, Mnouchkine e Peter Brook.

No teatro, dramaturgo, encenador, ator, ator manipulador, cenó-
grafo, figurinista, iluminador, sonoplasta, maquinista e maquiador, 
cada um possuía sua própria competência pessoal. Nesse cenário, 
não surgia nenhuma renovação teatral, tal fato fez com que a ence-
nação moderna lutasse em favor da inventividade.

Com a Revolução Russa em 1917, surgiram novas concepções e 
vivências teatrais. Nesse contexto, Stanislavsky denuncia a falta de 
autenticidade e a representação estereotipada dos atores. Para ele, 
um bom ator deveria dispor de um domínio técnico, que controlasse 
suas emoções. Tal equilíbrio seria dominado por exercícios adequa-
dos, denominando-os de métodos das ações físicas que, segundo 
Stanislavsky, é o cerne do teatro, pautado num trabalho de corpo, 
respiração e voz. Ele ainda sistematizou os conhecimentos intuitivos 
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dos atores do passado, inovando na maneira de ensinar, uma vez que 
não se conformava com o fato de o teatro não possuir um referencial 
teórico metodológico para desenvolver a linguagem teatral.

Além dele, Adolphe Appia (1862-1928) e Eward Craig (1872-1966) 
revolucionaram a cenografia do séc XX. Appia começa a romper 
com a arquitetura da sala italiana, acreditando que tal estrutura não 
possibilita o ilusionismo devido à falta de imaginação cênica. Nesse 
sentido, Appia condena o uso excessivo de objetos decorativos que 
reduzem o espaço cênico. Para ele, o ator tem de agir, explorar e se 
integrar com tudo o que é elemento cênico (ROUBINE, 1998).

Craig também rompe com as formas imitativas e passa a utilizar 
o screen (biombo móvel) como prolongamento da arquitetura, tra-
balhando em vários níveis (rampas e passarelas), permitindo maior 
interação entre formas e volumes, utilizando luz colorida que recria 
o espaço cênico. Ele criou uma cabine de comando, enviando a 
iluminação do fundo da sala, permitindo que o encenador guiasse o 
espetáculo, comunicando-se diretamente com o palco. Graig lançou 
mão do cenográfo como Appia (AMARAL, 2011).

Por sua vez, Bertold Brecht, dramaturgo alemão, em 1918, no con-
texto da guerra mundial, inicia sua carreira de dramaturgo, surgindo, 
então, o teatro político revestido pelo caráter poético e artístico, que 
ele denominava de Teatro Épico. Diferentemente de Stanislavisky que 
se preocupava com o treinamento do ator, por meio de procedimentos 
de ações físicas, Brecht questiona a função do texto dentro do teatro, 
visto que ele foca a sua atenção no espectador e nos procedimentos 
eficientes para a encenação do teatro épico. 

Em 1930, Brecht escreve “Teoria da Pedagogia” objetivando esta-
belecer uma relação entre teatro, política e aprendizado. Tal pedagogia 
constitui-se numa educação política, na proporção que adere a um pro-
jeto histórico-filosófico e a uma teoria social, sendo uma contribuição 
para a educação estética.

Nas últimas décadas, o teatro contemporâneo contou com a con-
tribuição de outros dramaturgos como: Eugênio Barba, Peter Brook, 
Richard Schechner, Heiner Müller e Augusto Boal. Eles buscaram 
romper com a quarta parede, aquela que divide o palco da plateia. A 
proposta é trabalhar com a cena interativa, improvisacional e textos 
politicos, críticos e coletivos.  Nesse cenário, Jerzy Grotowski (1933-
1999) é um dos maiores nomes do teatro experimental atual, ele 
propõe a criação de um “Teatro Pobre” optando por uma encenação 
de extrema economia de recursos cênicos (cenográficos, indumen-
tários etc.), deixando em cena somente a relação entre o ator e o 
espectador. Um sistema parecido com o Théâtre du Soleil foi utilizado 
por Peter Brook, surgindo assim a necessidade de um novo ator, que 
representasse as relações sociais (Brecht); que ocupasse um espaço 
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novo (Ronconi, Mnouchkine), excluindo o individualismo, fazendo 
do ator um instrumento eficiente para representar as mais diversas 
experiências teatrais.

Pedagogia do teatro
No Brasil, nas últimas décadas, tem-se utilizado a terminologia 

Pedagogia do Teatro para referenciar a investigação sobre a teoria e 
a prática da linguagem teatral em contextos criativos e educacionais. 
Tendo como centro as pesquisas com as abordagens teórico-metodo-
lógicas, com destaque “[...] no jogo teatral e na teoria do jogo, com 
diferentes fundamentações”, pautadas nos pressupostos de Stanis-
lavisky (KOUDELA; SANTANA, 2005, p. 153).

A Pedagogia do Teatro tem como aporte teórico os estudos críticos-
-culturais e pós-modernos, nos quais educadores e alunos rompem com 
os discursos e práticas dominantes da cultura moderna do ocidente, 
vislumbrando uma prática teatral que possa criar possibilidades para 
refletirmos sobre inclusão, diversidade, pluralidade e justiça social. 

Na contemporaneidade muito tem se discutido acerca do ensino de 
teatro. Alguns estudiosos como Spolin (2003), Ryngart (1981), Koudella 
(1991), Pupo (2005a), Santana (2000), Desgrances (2003) e Icle (2012) 
apontam a necessidade de o professor apropriar-se dos referenciais 
teórico-metodológicos acerca do teatro, da pedagogia do teatro e do 
espectador.  Segundo Araújo (2005, p. 47), a apresentação cênica é “um 
complexo artístico comunicativo”, no qual o sistema de representação 
implica a construção de convenções cênicas e códigos, articulando 
diversas áreas do conhecimento, sendo evidenciado na comunicação 
entre a cena e espectador, “mediado por múltiplas relações produzidas 
nos campos textual e corporal/espacial”.

Desse modo, além de os professores apropriarem-se dos referenciais 
acerca da linguagem teatral, faz-se necessário conhecer a importância da 
brincadeira e dos jogos na infância. Assim, de acordo com os Parâme-
tros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 58) os “jogos dramáticos 
têm caráter mais improvisacional e não existe muito cuidado com o 
acabamento, pois o interesse reside principalmente na relação entre 
os participantes e no prazer do jogo”. Paulatinamente, a criança vai se 
apropriando da linguagem teatral e de seus elementos (texto, cenários, 
figurinos, sonoplastia).
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Dramatização infantil
O(a) professor(a) da educação infantil e dos anos iniciais do ensi-

no fundamental deve possibilitar diariamente momentos lúdicos, nos 
quais as crianças tenham a liberdade de escolher suas brincadeiras, 
principalmente nos ambientes que incentivem o faz de conta. “Ao 
observar uma criança em suas primeiras manifestações dramatizadas, 
o jogo simbólico, percebe-se a procura na organização de seu conhe-
cimento do mundo de forma integradora” (BRASIL, 1997, p. 57).

É por meio da brincadeira que a criança apropria-se do mundo 
adulto, da complexidade sociocultural e das regras (implícitas e ex-
plícitas), pois possibilitam a interação, socialização e cooperação 
criança-criança e criança-adulto, e, para que a brincadeira flua, são 
necessários acordos e respeito aos combinados. O Referencial Cur-
ricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) 
realça a importância da representação simbólica infantil – o faz de 
conta – no desenvolvimento cultural da criança.

Figura 7 – Crianças brincando no espaço da cozinha – brinquedoteca do NEI.
Descrição : Espaço que representa uma cozinha, mobiliário do tamanho das crianças 
de quatro anos. Na parede direita está disposta uma máquina de lavar roupas pintada 
de branco com círculo amarelo na parte da frente, que representa o local de entrada 
das roupas. Ao lado, há um fogão branco com uma panela vermelha, e ao lado deste 
uma geladeira duplex com puxadores pretos. Em seguida está uma fruteira. Na parede, 
ao fundo, estão dispostos cinco armários de cozinha fixados na parede, sendo que 
uma das portas está aberta, pois tem um menino vestindo a farda da escola (calção 
azul com listras amarelas e camiseta branca) que está guardando um pote no armário. 
Ao centro, tem uma mesa amarela com duas crianças sentadas, sendo um menino 
(farda) segurando um pote e uma menina (fantasiada de princesa) tomando café, 
e uma outra menina ao seu lado interagindo com ela. Ao redor da mesa estão mais 
duas meninas, uma vestindo roupa de palhaço, que está abrindo a bolsa, a outra com 
saia rosa conversando com eles. Aparece na cena outra menina vestida de abelha que 
carrega uma guitarra no seu ombro e está pegando objetos na prateleira. 

Fonte: Acervo NEI (2013).
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Figura 8 – Crianças brincando no espaço do hospital – brinquedoteca do NEI. 
Descrição: Espaço do hospital. Duas caminhas de ferro pintadas de branco, com 
lençol xadrez de verde e branco. Em cada cama tem um boneco grande de borracha, 
sendo um de cabelo verde e outro amarelo. Em cada cama tem uma criança. Em 
primeiro plano, aparece uma menina vestindo bata branca, touca branca e uma 
máscara verde, ela faz massagem no peito do boneco. Ao fundo na outra cama, 
aparece um menino, retirando a máscara branca do seu rosto.

Fonte: Acervo NEI (2013).

Enquanto brincam, as crianças estabelecem algum tipo de acordo, 
determinando quem fica com tal brinquedo, quem começa a jogar, ou 
mesmo quem vai ser o pai, a mãe, o filho... São regras implícitas que, 
gradativamente, por meio da socialização entre criança/criança e crian-
ça/adulto, vão sendo assimiladas e paulatinamente coordenam suas 
ações e julgamentos, propiciando o respeito às regras e aos acordos 
mútuos. Nesse caso, o(a) professor(a) tem de ter uma intencionalida-
de ao propor os jogos, determinando quais são os objetivos que quer 
alcançar. Para tanto, deve organizar e planejar os jogos, explicitando 
as regras de cada um, situando-os no tempo e no espaço.

Os jogos e brincadeiras tradicionais vivenciados pelas crianças 
têm como objetivo: desenvolver a percepção espacial, corporal; res-
peitar as regras e os colegas; colaborar entre os pares, estabelecer a 
socialização entre os alunos em um processo intergrupal. 

Nessa perspectiva, os(as) professores(as) da educação infantil de-
vem propiciar a vivência de cantigas e brincadeiras de roda como: Pai 
Francisco; O cravo e a rosa; A Linda rosa juvenil (Figura 10) e jogos 
tradicionais como Pato-pato-ganso (Figura 11); Coelho na toca; Seu 
rei mandou dizer; Tá pronto seu lobo? e outras, em que representam 
personagens do jogo, vivenciando papéis que são discutidos e combi-
nados com o grupo. Desse modo, vão se apropriando paulatinamente 
das regras e dos acordos estabelecidos.
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Figura 9 – Crianças turma II (faixa etária 3 anos) dramatizando “A linda rosa juvenil”.
Descrição: Na sala tem um mural na parede, a porta da sala é amarela e está aberta, 
mas tem um portão de contensão da mesma cor impedindo a passagem. Ao lado da 
porta tem um quadro com cartões com os nomes das crianças. As crianças estão em 
pé numa roda, elas estão vestindo a farda da escola, calção azul com emblema da 
escola em amarelo, camiseta branca com emblema em azul e amarelo. Na cabeça, 
elas têm uma coroa verde. Ao fundo, há dois adultos, especificamente duas mulheres, 
mas seus rostos não aparecem, ambas usam calça preta, uma está de blusa marrom 
e a outra de cinza. Ao centro, está uma menina fardada, usando chapéu de bruxa 
preto com o cone laranja. O rosto está coberto por um tule preto, ela usa uma capa 
preta e no seu braço esquerdo carrega um pote preto que imita uma abóbora. 

Fonte: Autoria Própria (2013).

Nos jogos citados anteriormente, a criança faz de conta ser o animal 
que é perseguido ou perseguidor, assim como a flor, o rei ou a rainha. 
Por meio do jogo imaginário a criança vai se apropriando das regras. 
A grande maioria das crianças participa ativamente desses jogos res-
peitando as regras, muito embora nem todas tenham a preocupação 
de colaborar com o colega, uma vez que em algumas brincadeiras as 
crianças burlam algumas regras em benefício próprio, ou se recusam 
aceitar algum personagem. Porém, cabe ao professor estar atento a 
essas situações, respeitando os desejos das crianças, assim como obser-
var as estratégias que as crianças utilizam para chegarem aos objetivos 
propostos. Ao final de cada atividade, faz-se necessária uma avaliação 
com o grupo e uma autoavaliação, para que as crianças explicitem suas 
frustações, conquistas e satisfações com relação aos jogos. 

Além disso, as cantigas e brincadeiras de roda devem ser realiza-
das diariamente na educação infantil com as crianças menores, para 
que, paulatinamente, apropriem-se das músicas, das regras e criem 
movimentos a partir das músicas. As cantigas servem de referência e 
orientação para vivenciarem ou participarem da “encenação”, visto 
que as crianças ainda não respeitam certos acordos cênicos. 
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Os jogos tradicionais também devem ser vivenciados com as 
crianças, pois propiciam momentos de interação, socialização e co-
laboração entre elas, uma vez que discutem estratégias, pontos de 
vistas, percebendo a importância da ajuda mútua para alcançarem o 
objetivo do jogo, assim como o respeito e o cumprimento das regras.

Figura 10 – Crianças brincando de pato-ganso.  
Descrição: Três meninas e um menino sentados no chão da quadra coberta, dois meninos 
correm fora do círculo, um é o perseguidor (ganso) e o outro o perseguido (pato).

Fonte: Autoria Própria (2013).

Jogos dramáticos
No que se refere à pedagogia do teatro, o francês Jean-Pierre Ryn-

gaert (1945), referência entre os autores contemporâneos, utiliza a 
terminologia jogo dramático, cuja obra “Le jeu dramatique em milieu 
scolair” (O jogo dramático no meio escolar), foi publicada no Brasil 
em 1981, fundamentado na obra francesa de Léon Chancerel, Pierre 
Leenhardt e Richard Monod. Segundo Pupo (2005a, p. 8), Ryngaert 
“sistematizou uma abordagem específica da ação improvisada, batiza-
da por ele de Jeu dramatic”, na qual propõe exercícios do Método de 
Stanislavsky (improvisação), bem como os jogos de Léon Chancerel. 

Ademais, Ryngaert estabelece uma relação entre os princípios do 
Teatro Contemporâneo e o do jogo dramático na escola, considerando 
este como uma atividade coletiva em que os jogadores desde o início 
organizam-se de modo a ter o grupo dos que jogam e o dos que assistem. 
Para ele, o jogo dramático “é a representação de situações (reais ou 
fictícias), realizada coletivamente, sem que haja preocupação com 
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a fixação da cena criada” ou com a adequação da cena aos aspectos 
formais da linguagem cênica e nas quais todos os principiantes são 
fazedores/ jogadores/atores (RYNGAERT, 1981, p. 34).

Tal concepção valoriza o jogo no ato criativo, respeitando a li-
berdade dos jogadores no coletivo, sem que o jogo dramático esteja 
subordinado a texto, figurino, cenário e adereços; os jogadores estão 
preocupados em se fazer compreender pela plateia, por meio de suas 
ações improvisadas aliadas às regras. Ao término do jogo, a plateia 
faz suas considerações sobre o que foi proposto e o que foi percebido, 
procurando ser o mais objetiva possível.

Nesse sentido, Ryngaert refere-se a uma modalidade que evidencia 
a teatralização, na qual existe a separação palco/plateia. O ponto de 
partida do jogo é um roteiro que é combinado com o grupo, que, 
por sua vez, sugere um tema que deve ser mostrado de forma cêni-
ca mediante a improvisação, apresentando uma nova visão sobre o 
ensino do Teatro-educação.

Jogos teatrais
Outra forma de abordar os jogos improvisacionais é apresentada 

pela americana Viola Spolin (1906-1994), a qual elaborou os jogos 
teatrais a partir das experiências educacionais realizadas por Neva 
Boyd, educadora que desenvolvia um trabalho com imigrantes a par-
tir de atividades como: ginástica, dança, arte dramática, com base na 
teoria do jogo, trazendo técnicas e exercícios para a prática teatral.

Nos anos 1970, Ingrid Dormien Koudela e Eduardo Amos, ambos 
professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo, traduzem 
no Brasil o livro de Viola Spolin (2003) “Improvisação para o Teatro”, 
que, por ser comprometida com a proposta educacional dos Estados 
Unidos, propõe para a prática pedagógica o jogo de improvisação para 
o teatro. Esse método de ensino do Teatro fundamenta-se na impro-
visação, tendo como princípio desafiar os jogadores a trabalharem 
para resolverem um problema/conflito dramático, experimentando, 
por meio de jogos, as convenções teatrais.

Spolin queria libertar o ator iniciante e a criança das práticas teatrais 
autoritárias, mecânicas e rígidas, por isso propõe de maneira objetiva 
e prática uma experiência criativa na prática da improvisação, possi-
bilitando infinitas formas de se trabalhar a expressividade corporal de 
cada aluno. Para tanto, devem ser utilizados alguns procedimentos 
fundamentais, quais sejam: A) Divisão do grupo em dois – palco e 
plateia; B) Foco ou ponto de concentração – todos os jogadores/
alunos devem buscar as soluções para resolver os problemas cênicos 
lançados pelo professor e/ou pelo próprio grupo, mostrando, com 
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base na fi sicalização (termo que a autora utiliza para designar a ex-
pressão física do ator), objetos, ações e papéis representados em uma 
realidade teatral, utilizando uma estrutura dramática: onde? (lugar), 
quem? (personagem), o quê? (ações para solucionarem o problema); 
C) Instrução do professor – o professor, durante as ações dos alu-
nos/jogadores na área do jogo, deve reativar a atenção destes para o 
foco da atividade proposta, respeitando a limitação de cada um; D) 
Plateia – componentes internos do próprio grupo desempenham um 
papel importante no processo de avaliação, apresentam sugestões 
para a solução das questões postas em cena; E) Avaliação – discus-
são coletiva realizada ao fi nal do trabalho, explicitando se o que foi 
proposto foi realizado e entendido pelos participantes que assistem/
plateia. Em seguida, é feita a autoavaliação (FONSECA, 2006),

Os jogos teatrais têm como objetivo possibilitar às crianças comu-
nicarem-se com a plateia (formada pelo grupo) por meio da solução 
de um dado problema, pautando-se nas ações teatrais. Não existe 
um texto escrito que deva ser seguido. As crianças devem discutir 
os exercícios propostos para, em seguida, apresentarem-se, de 
improviso, sem a preocupação de acertar, mostrando, a partir da 
ação teatral, situações cotidianas, para tanto, vivenciando diversos 
personagens (Figura 11).

Figura 11 –  Jogo teatral – cena numa fazenda.  
Descrição: Quadro (bege) retangular na parede branca com bordas de madeira, porta 
amarela fechada. Sete crianças usando a farda da escola. Uma menina em pé com 
uma jaqueta azul varre o chão com uma vassoura, atrás dela estão duas crianças 
sentadas que estão representando duas vacas, ao lado estão quatro crianças sentadas 
representando os pintinhos.

Fonte: Autoria Própria (2013).
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Figura 12 – Jogo Teatral – cena na floresta.  
Descrição: Ao fundo, parede branca com uma portinha cinza (quadro de eletricidade). 
Na parede, à esquerda, há uma porta amarela e um mural bege com bordas de 
madeira, nele estão dispostos os desenhos das crianças. Em pé, ao centro, estão duas 
meninas, uma atrás da outra, elas estão com os braços abertos (representando um 
avião). Atrás delas, há dois meninos deitados no chão (representando jacarés). Ao 
lado delas, tem quatro meninas sentadas no chão representando uma tribo indígena. 
E em pé, está um menino ao lado da coluna que representa uma cobra. 

Fonte: Autoria Própria (2013).

Nessa perspectiva, Spolin (2003) diz que o professor deve ques-
tionar os alunos respeitando seus níveis de experiências, estimulan-
do seu aprendizado ao propor questões durante a avaliação, tendo 
sempre o máximo de cuidado para não impor suas ideias aos alunos, 
mas possibilitar novas construções. Segundo Vieira (2005, p. 151): 
“Pensar o jogo teatral no âmbito escolar, é estarmos pensando na 
ressignificação do corpo no espaço escolar como potencialidade de 
criação, de construção, potencialidades oportunizadas pelo jogo te-
atral como uma das formas de se pensar o teatro na educação”.

Outro recurso que pode ser utilizado na avaliação é o “protocolo” 
(Figura 13), termo utilizado por Brecht apud Koudella (1991) para se 
referir às anotações efetuadas pelos jogadores/alunos, por meio de re-
gistros (desenho ou da escrita) realizados ao final de cada trabalho, que 
descrevem o que os alunos vivenciaram durante o processo, em situ-
ações de jogos tradicionais, jogos teatrais, apreciação de peças, visitas 
aos teatros, ou mesmo na elaboração de figurino e cenário, servindo no 
encontro seguinte como suporte para se rever a sessão anterior (diário).
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Figura 13 – Protocolo após apresentação da peça “O menino, o velho e o burro”. 
Descrição: Desenho da criança, cortinas abertas e, no centro, uma casinha amarela 
com telhado vermelho e um pintinho ao lado.

Fonte: Autoria Própria (2013).

O professor deve propor atividades avaliativas, fazendo o aluno 
refletir sobre suas escolhas, principalmente quando trabalha os jogos 
improvisacionais, propiciando a comunicação, criatividade e esponta-
neidade das ações entre os jogadores. Os jogos improvisacionais po-
dem ser construídos a partir de premissas simples, como sugestões da 
plateia, tornando a plateia parte do jogo. De acordo com Spolin (2007, 
p. 167), o professor deve fazer perguntas “[...] que vão no encontro 
dos níveis de experiência das crianças e estimulem o aprendizado” 
evitando sugerir conceitos sobre o que deu certo ou errado na cena. 
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Pesquise na internet sobre as terminologias “jogo 
dramático e jogo teatral” e elabore um comentário 
com, no máximo, duas laudas. Depois, poste sua pes-
quisa no Moodle para avaliação. A seguir algumas 
referências para realização da atividade:

PUPO, Maria Lucia. Para desembaraçar os fios. Edu-
cação e Realidade, v. 30, n. 2, p. 217-228, jul./dez. 
2005. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/
rer/v30n02/v30n02a14.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2014.

RYNGAERT, Jean Pierre. O jogo dramático no meio 
escolar. Tradução Christine Zurbach e Manuel Guerra. 
Coimbra: Centelha, 1981.

SLADE, Peter. O jogo dramático infantil. São Paulo: 
Summus, 1978. Disponível em: <http://books.google.
com.br/books?id=Cv8wnQaf4skC&printsec=frontco
ver&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
v=onepage&q&f=false>.  Acesso em: 28 jul. 2014.

SPOLIN, Viola. Improvisação para teatro. Tradução 
Ingrid Koudella. São Paulo: Perspectiva, 2003.

O texto e os livros mencionados anteriormente tratam das ques-
tões acerca das terminologias jogo dramático e jogo teatral. A esse 
respeito, Pupo (2005b) apresenta as diferentes escolas (francesa e 
inglesa) que propõem os jogos dramáticos, além disso, ele discute 
sobre o sistema dos jogos teatrais proposto pela escola americana. Por 
sua vez, o francês Ryngaert (1981) mostra os procedimentos para a 
realização do jogo dramático na escola como sistema de jogos impro-
visacionais. Slade (1978) trata do jogo dramático da escola inglesa, 
em que dramatiza, mas não aborda o teatro, uma vez que não há 
separação entre ator e plateia. E Spolin (2003) discute o sistema dos 
jogos teatrais (escola americana) para ser vivenciado com crianças 
por meio da expressão e comunicação. 
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DESGRANGES, Flávio. A pedagogia do espectador. São Paulo: Ju-
citec, 2003.

Desgranges discute o condicionamento do espectador na atu-
alidade, propondo um teatro ativo e aberto, em que o espectador 
torne-se participante interessado, que se comova, movimente e reflita 
constituindo-se parte atuante no processo.

FONSECA, Nayde Solange Garcia. A linguagem teatral na educação 
infantil. 2006. 128f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal, 2006.

A dissertação trata de uma vivência teatral com crianças na fai-
xa etária de 6 anos, utilizando como procedimentos metodológicos 
os jogos dramáticos (Slade), os jogos teatrais (Spolin), no qual as 
crianças experienciam todo o processo de construção cênica. 

ROCHA, Vera Lourdes Pestana da. Construindo caminhos: lingua-
gens artísticas na formação de professores.  2000. 178f. Tese (Dou-
torado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2000.

A tese teve como objetivo reordenar o ensino de arte numa esco-
la de educação infantil, como área de conhecimento (musical, teatral 
e das artes visuais), realizando curso/assessoria para um grupo de 
professores. O teatro foi contemplado com um profissional especia-
lista que orientava e dialogava com o grupo de professores, possibi-
litando, com base em oficinas e referencial teórico metodológico, um 
melhor entendimento da produção e acesso de seus alunos ao teatro.

SANTOS, Vera Lucia Bertoni dos. Brincadeira e conhecimento do 
faz-de-conta à representação teatral. Porto Alegre: Mediação, 2002.

O trabalho da atriz e professora de Teatro é vinculado à forma-
ção de professores. Nesse sentido, procura entender a construção do 
conhecimento teatral na criança, considerando o jogo simbólico, em 
relação às atividades propostas pelo professor no ensino do Teatro 
na educação infantil. Esse trabalho também analisa a postura dos 
professores nas atividades dramáticas desenvolvidas em sala, além 
de observar como as crianças caracterizam o jogo simbólico e a re-
presentação teatral.
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SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o pro-
fessor. Tradução: Ingrid Dormien Koudela. São Paulo: Perspectiva, 2007.

O livro apresenta jogos teatrais como um manual a ser utiliza-
do na sala de aula, propondo exercícios de aquecimentos, jogos de 
movimento rítmico, caminhadas no espaço, jogos de transformação, 
jogos sensoriais, jogos de espelho, onde, quem, o quê, comunicação 
verbal e não verbal e contação de histórias. 

VIEIRA, Marcilio de Souza. A estética da Commedia dell’Arte: Con-
tribuições para o ensino das Artes Cênicas. 2005. 169f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.

O trabalho recorre às referências históricas (textos e imagens) 
para contextualizar a Commedia dell’arte, tendo como foco o corpo 
do ator, o texto e o espaço de atuação. O autor busca investigar a 
estética dessa linguagem como forma de ressignificar o ensino de arte 
com o objetivo de incentivar a crítica, a apreciação e as discussões. 

Nesta aula, abordamos aspectos históricos do teatro, 
cujos pontos nos conduziram até o século XX, tendo 
como referência a Pedagogia do Teatro, que aborda o jogo 
improvisacional, considerando a dramatização infantil, o 
jogo dramático e o jogo teatral, os quais podem mediar a 
prática pedagógica em teatro. Também pesquisamos sobre 
a Commedia dell’arte, que se caracterizou pela criação 
coletiva improvisada dos atores populares. Vimos, ainda, 
a importância do diálogo do teatro com a Pedagogia 
do Teatro (jogos teatrais – Spolin e jogos dramáticos – 
Ryngaert) que irão referenciar nossa prática pedagógica.
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AutoavaliaçãoAutoavaliação
Baseado na leitura desta aula e nas atividades realizadas por 

você, reflita acerca destas questões:

Quais as diferenças e semelhanças entre o teatro grego e a 
Commedia dell’arte?

Como você trabalharia na sua prática pedagógica os jogos 
teatrais propostos por Viola Spolin?
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Apresentação

Caro (a) aluno (a), na aula anterior, apresentamos o teatro e a 
pedagogia do teatro. Nesta aula, pretendemos que você conhe-
ça o teatro de formas animadas e suas diferentes técnicas de 

confecção e manipulação, mais especifi camente o teatro de sombras 
e o de luva, em especial suas histórias, possibilidades expressivas e 
comunicativas. Vale ressaltar que o fazer teatral com formas anima-
das na escola está articulado com a contextualização, elaboração, 
confecção e articulação das silhuetas/bonecos, com a apresentação 
teatral e com a apreciação estética crítica. 

Objetivos

Identificar os tipos de teatro de 
formas animadas.

Conhecer a origem e a história do 
teatro de sombras (China, Índia, Java 
e Turquia) e do teatro luva (João 
Redondo – RN).

Conhecer os elementos dos teatros de 
sombras e de luva.

Compreender a importância da 
interdisciplinaridade com as outras 
áreas de conhecimento para a 
construção de um espetáculo.

Apreciar esteticamente apresentações 
de teatro de animação (vídeos).
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O ensino de teatro de formas animadas 
na infância

Não podemos afirmar a data do surgimento do teatro, 
principalmente se nos referirmos ao Oriente, uma vez que, antes do 
teatro de pessoas, eram utilizadas figuras inanimadas. Tais figuras 
eram obtidas através das sombras veiculadas pela iluminação de 
lamparinas, só depois foi inserida a animação com representação 
tridimensional. Convém frisar que o teatro de formas animadas dife-
rencia-se das outras apresentações cênicas pelo fato de procurar dar 
movimento e expressão ao objeto/boneco inanimado.

Para iniciarmos nossa aula, faz-se necessário realizarmos um le-
vantamento prévio sobre suas concepções e práticas acerca do teatro 
de formas animadas.

As colocações a seguir irão orientar seu relato. O que 
você entende por teatro de formas animadas? Quais os 
tipos de teatro de formas animadas que você conhece? 
Você já assistiu alguma apresentação de teatro de for-
mas animadas? Conte o que achou mais significativo 
e justifique. Você já realizou algum trabalho com essa 
linguagem? Explique como realizou.

Esse exercício procura fazer você refletir sobre suas 
vivências com o teatro de formas animadas. Ao mes-
mo tempo, incita a compreensão do campo estético 
que codifica suas experiências.



ELEMENTOS  TEATRAIS

TEATRO DE FORMAS ANIMADAS

Texto verbal ou não verbal, personagem, plateia, espaço cênico, tela, cenário, 
�gurino, bonequeiro, ator-manipulador, iluminação, sonoplastia.

Sombras
Silhuetas 

articuladas e �xas.
Opacas, transpa-

rentes e coloridas.

Negro Máscaras

Bonecos
 de luva 

Mamulengos.
Fantoches.
Dedoches.

Fios e varas 
marionetes.
Manipulação 

Direta.

Formas e 
objetos
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Teatro de formas animadas
O teatro de formas animadas mais conhecido é o teatro de bonecos 

que tem características do boneco ocidental, cuja origem era religiosa 
e, depois, ficou relegado ao imaginário infantil e popular. O teatro de 
formas animadas inclui máscaras, bonecos, objetos e formas, tem 
como foco a atenção dos espectadores na direção desses elementos 
e não para o ser vivo que, no caso, é o ator-manipulador. O boneco/
objeto é toda matéria inanimada, destituída de movimento racional, 
que ao receber a energia e movimento do ator-manipulador, passa a 
ilusão de ter vida própria. É um processo que passa por experimen-
tação, transformação e elaboração de novos significados por parte 
do bonequeiro e manipulador, que ao construir uma sequência de 
movimentos faz o boneco incorporar passos, gestos e ações, dando-
-lhe a impressão de ter vida própria (AMARAL, 2007).

É a relação do objeto/boneco entre o ator e o espectador que faz 
com que o teatro de formas animadas seja um gênero teatral especí-
fico, compreendendo assim, uma série de tipos que são diferenciados 
pelas técnicas de manipulação. Inseridos nessas técnicas estão os 
bonecos (balcão/manipulação direta; varas ou varões; luvas; fios; 
roldana; cabos e controle remoto), objetos e formas, sombras, más-
caras e maquiagem (caricatural ou corporal). Os elementos citados 
interligam o objeto ao ator-manipulador, sendo que cada um possui 
características próprias, pertencendo a gêneros teatrais diferenciados. 

Fonte: Autoria própria. Elementos gráficos Freepick.com.
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Teatro de sombras
O teatro de sombras é uma arte anterior ao teatro de pessoas, con-

forme consta na literatura dos séculos XI, XII e XIII da Índia. O teatro 
de sombras tem sua origem no continente asiático, muito embora os 
historiadores se contradigam quanto ao local exato, como pode ser ob-
servado nas posições de Contractor (2012) e de Luo (2012). Enquanto 
o primeiro diz que o teatro de sombras teve início na Índia, o segundo 
afirma que sua origem se deu na China. Os dois apresentam registros 
que datam, aproximadamente, de dois mil e quinhentos anos.

China

Na China, antigos documentos da Dinastia Song (960-1279) com-
provam que o teatro de sombras, também conhecido como “jogo de 
luzes” ou “guerra de sombra”, é uma arte popular antiga, existe a 
mais de 200 a.C. O livro “Chinese Shadow Play” de Jiang Yuxiang, 
apresenta um mapa da China, comprovando que apenas as províncias 
de Xinjiang, Tibet, Guizhou, Guangxi, Hainan e Macau não têm a tra-
dição do teatro de sombras, porém as outras 28 províncias possuem 
tal arte (LUO, 2012). Baseando-se na lenda que data da dinastia Han, 
aproximadamente no século II a.C, Amaral (2011) aponta:

Diz-se que o imperador Wu-ti, desesperado pela morte de sua 

imperatriz teria oferecido uma fortuna a quem pudesse res-

tituir-lhe a vida. Surgiu então um bonequeiro que, com uma 

réplica da silhueta de sua amada, apresentou-a ao imperador 

no teatro de sombras. O imperador, fascinado, passou a assistir 

todas as noites aos seus espetáculos (AMARAL, 2011, p. 78).

No entanto, apenas a lenda não conseguiu acabar com essa 
controvérsia sobre a origem do teatro de sombras, “teria ele viaja-
do da China, via Índia e Indonésia, até a Turquia – ou o caminho 
inverso?” (BERTHOLD, 2001, p.55). Não existem registros que 
comprovem qual caminho foi percorrido.

Durante o período da Dinastia Tang (618-917 d.C.) ao período da 
Dinastia Song (960-1279 d.C.), os temas utilizados eram ligados à mito-
logia, histórias de Buda e lendas locais. As peças teatrais eram apresen-
tadas em capítulos, que podiam durar até dois meses (AMARAL, 2011).

De acordo com Badiou (2012), originalmente as silhuetas eram 
confeccionadas de papel de arroz, recortadas e pintadas com cores 
naturais, predominando os tons de vermelho, marrom, preto e bran-
co. Mais tarde, as silhuetas de papel foram substituídas por peles de 
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animais como cabra, ovelha, cordeiro, jumento, boi e búfalo. O couro 
era tratado para obter uma pele fina, transparente e rígida (Figura 1), de-
pois era revestido com óleo vegetal, um tipo de verniz para dar brilho às 
cores e maior durabilidade. A tela era feita de seda branca, cuja sombra 
era projetada com a iluminação de uma lamparina de azeite, na qual o 
ator-manipulador e seus ajudantes manipulavam os personagens com 
articulações complexas. Ao redor ficavam os músicos acompanhados pe-
los cantores e seus instrumentos: flautas, trompa, violino, sino e gongos.

Foi a partir do século XII que os temas acerca dos mitos e lendas 
foram integrados às histórias de amor, crime, heróis e bandidos, 
com histórias complexas, sempre trazendo o fantástico e o sobre-
natural (AMARAL, 2011).

As articulações são feitas a partir de três varetas (Figura 2), uma 
vareta principal fixada horizontalmente na altura do pescoço, ficando 
perpendicular à tela. As outras duas varetas são fixadas nas duas 
mãos da silhueta, que dão maior expressividade. Vale ressaltar que 
os membros inferiores também são articulados, sendo amarrados 
com fios de seda. 

Figura 1 – Silhueta do teatro de sombra chinês.   
Descrição: Silhueta chinesa – boneca de perfil, recortada em cartão, tendo os olhos 
e sobrancelhas vazados. Os braços estão à frente do corpo, a roupa e o chapéu são 
vazados, dando uma riqueza de detalhes na vestimenta, representando flores e 
renda. Ao fundo, foco luminoso.

Fonte: Créditos de Magda Modesto<http://e-tudo-de-bom.blogspot.com/2009/07/historias-e-musicas-

do-japao-com.html>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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Figura 2 – Chineses manipulando as silhuetas do teatro de sombras. 
Descrição: Um ator-manipulador chinês movimenta uma silhueta colorida 
na tela, ele veste roupa preta e está de perfil. Ao lado, aparecem as duas 
mãos de outro ator-manipulador manejando outra silhueta colorida. As 
duas silhuetas estão encostadas na tela, em cima de uma bancada.  
Fonte: <http://portuguese.cri.cn/1/2004/03/25/1@6367.htm>. Acesso em: 10 jan. 2014.

Atualmente, os tradicionais grupos de teatro de sombras estão 
desaparecendo da arte chinesa.

Índia

As escrituras apontam que o teatro de sombras na Índia é tão an-
tigo quanto a civilização, datando-se aproximadamente de 200 a.C. 
O teatro de sombras de Malabar é ligado à religiosidade, por esse 
motivo é sempre representado no interior dos templos, apenas na 
primavera é apresentado por uma noite ao público. A presença dos 
deuses é suficiente para obter os seus efeitos benéficos.
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Figura 3 –  Silhuetas do teatro de sombras da Índia.  
Descrição: Na imagem, é possível observar cinco silhuetas de sombra indiana. 
A primeira tem o corpo levemente inclinado para frente, estendendo seu braço 
esquerdo para frente do corpo, o antebraço esquerdo lançado para trás com a mão na 
altura da cintura. A segunda silhueta está disposta atrás da primeira, com a cabeça e 
com o ombro esquerdo lançados para frente, enquanto o braço direito está distante 
do corpo, porém com a mão apoiada no quadril. As ouras tres silhuetas estão na 
mesma posição: corpo levemente inclinado para frente, estendendo seus braços para 
frente do corpo. As silhuetas têm os cabelos pintados de preto, pele de cor alaranjada 
e vestido com desenhos indianos que predominam as cores vermelho e preto.

Fonte: Gunawan Kartapranata . Jan. 2008 CC BY-SA 3.0 <https://en.wikipedia.org/wiki/Wayang_kulit#/

media/File:Wayang_Pandawa.jpg>. Acesso em: 20 dez. 2018.

O texto do teatro das sombras de Malabar é retirado do “Ramaya-
na”, um dos grandes épicos da Índia, uma epopeia que tem autorida-
de religiosa (budismo, hinduísmo e jainismo), porém pouco frequente 
na atualidade. A peça é representada numa grande tela que mede 
doze metros de comprimento por um metro e meio de largura, com 
as silhuetas confeccionadas com pele de gamuza (mamífero parecido 
com antílope). Cumpre frisar as regras para as apresentações, por 
exemplo, à direita da tela entram os personagens bons, como Rama 
e Sita, à esquerda os maus, como Ravana e seus seguidores. Outra 
regra no teatro de sombras que os indianos seguem, é nunca guardar 
os bonecos do bem com os bonecos do mal (BADIOU, 2012).

Para que ouçam os passos dos bonecos, é colocada uma tábua 
de madeira no chão, na qual os manipuladores com sinos nos 
tornozelos acompanham o ritmo, criando um som particular que, 
misturado com a música, leva o público a um estado hipnótico 
(CONTRACTOR; BADIOU, 2012).
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As silhuetas (Figura 3) aumentam e diminuem de tamanho na tela, 
dependendo de como o manipulador as coloca em relação à ela, afas-
tando ou aproximando da luz. A lamparina de cobre que ilumina a tela 
tem o significado da luz divina, que dá vida às silhuetas (BADIOU, 2012).

Segundo Contractor (2012), antigamente para colorir as silhue-
tas, os indianos retiravam os corantes dos vegetais e o preto era 
retirado da fuligem da lâmpada de óleo ou do carvão. Atualmente, 
são utilizadas cores químicas para pintar as silhuetas, não sendo 
mais respeitada a tradição das cores. 

O bonequeiro de posse de um instrumento pontiagudo fazia a 
perfuração na silhueta, dando ênfase aos detalhes das roupas e das 
joias, deixando por último os olhos para serem pintados. 

Nas escolas indianas, o teatro de sombras era utilizado como 
estratégia educativa, uma vez que tinham como objetivo se apropria-
rem das regras sociais, assim como adquirir o pensamento religioso, 
prevalecendo sempre o maniqueísmo. 

Turquia

O teatro de sombra turco é denominado de Karagöz, os manipu-
ladores turcos contradisseram a religião muçulmana, uma vez que 
proíbem a representação humana através das silhuetas, afirmando que 
o buraco no qual a vareta é introduzida para realizar a manipulação, 
proíbe a vida da figura. No entanto, esse furo para articulação da si-
lhueta ainda é um elemento que traz sua vida e morte (BADIOU, 2012).

Na primeira metade do século XIX, pesquisadores estrangeiros 
apontaram que o teatro de Karagöz era utilizado como fonte para 
criticar os abusos políticos e sociais praticados na época. O Karagöz 
propôs um tipo de liberdade nas suas encenações, ele se tornou conhe-
cido pelo jeito libertino e obsceno, característica essa encontrada nos 
teatros populares, assim como na Commedia dell’Arte, por exemplo.

O centro da tela é uma praça pública, denominada mahalle, que 
atrai todos os personagens, tais como os bonecos Karagöz e Hacivat 
(Figura 4), o par inseparável em constante oposição. Visto que se 
o boneco Hacivat é reflexivo; lógico; sensato, o boneco Karagöz é 
impulsivo; intuitivo; sem educação. Hacivat detém o conhecimento 
enciclopédico, enquanto Karagöz é um ignorante, o antagonismo 
dos dois é inserido no teatro dentro de uma estrutura das diferenças. 
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Figura 4 – Silhuetas do teatro de sombras turco, personagens Karagöz e Hacivat. 
Descrição: Sombra de uma sacada (preta), cujo andar superior tem uma abertura 
quadriculada. No plano do chão, aparece de perfil a silhueta de Hacivat – corpo 
inclinado levemente para trás, olhos vazados e mãos na altura do queixo, calça curta 
e sapato preto com laço vermelho, roupa colorida (vermelho, verde e preto) com 
perfurações separando as cores. No andar superior da sacada, aparece a silhueta de 
Karagöz. Ele apresenta o corpo e o braço direito lançados para frente da sacada. O 
chapéu e a roupa são coloridos, evidenciando a cor vermelha, com alguns detalhes 
em verde e amarelo. Ambos têm barba. 

Fonte: Projeto Istambul Agora (foto de divulgação do espetáculo). Disponível em: <http://

epocasaopaulo.globo.com/cultura/confusoes-a-meia-luz-no-teatro-de-sombras-de-istambul-agora/>. 

Acesso em: 10 jan. 2014.

No teatro Karagöz, realiza-se uma “não comunicação” entre os perso-
nagens utilizando um diálogo sem nexo, não havendo entendimento entre 
eles, em que Karagöz (o personagem) tenta descrever um sonho e mistura 
elementos reais com a fantasia, querendo dar veracidade ao seu diálogo.

Os teatros de sombras chinês, indiano e turco estão relacionados 
a estórias heroicas, muito embora pertençam a um sistema fechado e 
codificado, com uma identidade cultural oriunda do enraizamento de 
espaço territorial. Vale destacar que o teatro de sombras tradicional pos-
sui um enredo variado e apresenta-se sempre na forma bidimensional. 

O teatro de sombras foi inserido no Ocidente somente no final do 
século XVIII, pelo bonequeiro Séraphin por meio da sua companhia 
“Espetáculos das Crianças da França”, destinada ao público infanto-
-juvenil, em que projetava as sombras com a iluminação de lanternas. 
Em 1881, Rodolphe Salis e Henri Rivière, fundadores do Chat Noir, 
apresentaram o teatro sombras com maior mobilidade, projetando a 
sombra com a luz elétrica, tendo o adulto como público alvo. 
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Teatro de sombras contemporâneo
O teatro de sombras ficou esquecido por muito tempo, ressurgindo 

em 1970 na França, período em que estabeleceu relações com as tradi-
ções do passado, como as do teatro de sombras da Europa do século XIX, 
modificando algumas técnicas, silhuetas e mecanismos, possibilitando 
assim novas características à cultura ocidental. (MONTECCHI, 2012)

No início dos anos oitenta, o teatro de sombras pautava-se nas 
sombras obtidas pela silhueta entre o foco de luz e a tela. Com o 
avanço das tecnologias, outras fontes luminosas, como a projeção, 
foram introduzidas no teatro de sombras, possibilitando obter ima-
gens mais nítidas, mesmo afastando a silhueta da tela. Na Europa, 
na década de noventa, essas transformações contribuíram para uma 
nova ressignificação das regras estéticas, dos modelos e ritmos de 
representação, além da mudança da tela (bidimensional) para a cena 
(tridimensional). Consequentemente, despontou-se uma linguagem 
com características da contemporaneidade. 

O teatro de sombras contemporâneo utiliza a interdisciplinaridade 
articulando todas as áreas do conhecimento (arte visual, performá-
tica, tecnologias, língua portuguesa, matemática, ciências sociais e 
naturais) dialogando com o cinema, a dança e com as multimídias. 

O teatro de sombra no Brasil é muito divulgado no sul e sudeste 
através de espetáculos dos grupos: Cia. Lumbra e Cia. Teatral Caldei-
rão – RS, Cia. Luzes e Lendas (Figuras 5 e 6), Grupo Sobrevento – SP 
e Cia. Karagöz – PR, havendo uma necessidade de ele ser apresentado 
e compartilhado na região Norte e Nordeste do país.

As peças apresentadas pelas companhias brasileiras do teatro de 
sombras estão focadas na pesquisa e experimentação de novas possi-
bilidades e inovações estéticas. Além de elaborar e produzir sombras 
contemporâneas exige-se também um desenvolvimento da consciência 
corporal e mental, objetivando a popularização dessa forma teatral, 
encenando histórias, lendas e personagens do folclore brasileiro.
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Figura 5 – Sombra da silhueta do menino e do gato. Cia. Luzes e Lendas, teatro de 
sombras “Albertinho, o menino voador” de Valter Valverde e Christian Lins. São Paulo.

Descrição: Tela com foco luminoso apresentando a sombra da silhueta de um menino 
(preta) com o corpo levemente inclinado para frente, ele usa calça curta com suspensório 
(vazado), camisa com a manga dobrada. Na sua frente, há a silhueta de um gato. 

Fonte: Christian Lins e Valter Valverde.

Figura 6 – Christian Lins manipulando a cena da Torre Eiffel e o navio no 
qual Albertinho viajava. Cia. Luzes e Lendas, teatro de sombras “Albertinho, 
o menino voador” de Valter Valverde e Christian Lins. São Paulo.  
Descrição: Homem trajando camisa branca, gravata e paletó preto, ele tem um foco 
de luz que ilumina seu rosto. Seu braço está apoiado numa tela branca quadriculada 
com varetas pretas. Ao fundo, aparece a sombra da Torre Eiffel e um navio, tipo 
transatlântico, mais a frente.

Fonte: Christian Lins e Valter Valverde



Aula 7  Ensino de Arte na escola 189

Teatro de sombra na escola
O ensino do teatro de sombras na escola (Figuras 7 e 8) deve 

possibilitar o acesso das crianças à essa linguagem, como forma de 
comunicação e expressão cênica, desenvolvendo a criatividade, trans-
formando e criando um espaço cênico cheio de possibilidades, no 
qual a bruxa pode voar numa floresta encantada, o príncipe escalar as 
paredes do castelo medieval ou mesmo navegar numa nave e transitar 
pelo espaço sideral. Assim, o aluno poderá criar, recriar, inventar e 
elaborar textos, silhuetas, cenários, experimentar diferentes tipos de 
iluminação (vela, lamparina, lanterna, luz elétrica) e telas, aprecian-
do esteticamente as produções viabilizadas pela escola, mediante um 
diálogo crítico reflexivo sobre as apresentações do teatro de sombras. 

Figura 7 – Silhueta de um menino.   
Descrição: Silhueta de um menino de perfil pintado de preto. Tem os cabelos 
espetados para cima e olhos vazados. Ele usa bermuda, tem uma vareta fixada 
na sua cabeça e outra na sua mão esquerda. O braço direito está para trás. O foco 
luminoso faz refletir no fundo branco a sombra das varetas e das pernas. Elaborada 
pela professora.

Fonte: Núcleo de Educação da Infância – NEI – Cap (UFRN) (2013).
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Figura 8 – Silhueta de uma menina princesa.  
Descrição: Silhueta elaborada por uma aluna de cinco anos. A silhueta da boneca 
está de perfil, a cabeça foi desenhada no papel branco. Ela tem a boca vazada 
e os cabelos compridos, sobre a cabeça tem uma coroa de princesa. Seu corpo 
está recortado em cartão, o braço esquerdo é articulado e fixado com um colchete 
dourado, o vestido é vazado e colorido com celofane rosa. 

Fonte: Núcleo de Educação da Infância – NEI – Cap. (UFRN) (2013).

Assista aos vídeos de Christian Lins da Cia. Luzes e Lendas (São 
Paulo) que apresentam cenas do teatro de sombras contemporâneo. 
Em seguida, estabeleça relações entre os elementos apresentados no 
teatro de sombras do Oriente e no teatro de sombras contemporâneo, 
evidenciando a confecção das silhuetas (material), coloração das 
silhuetas, telas, iluminação e efeitos.

Sugestões de leitura

MÖIM-MÓIM: Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Anima-
das. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC - Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Santa Catarina: Programa de Pós-graduação em teatro, ano 8, 
n.9, 2012. Disponível em: <http://teatrodeanimacao.files.wordpress.
com/2012/09/moinmoin9_baixa.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2014.

Entrevista com o artista Christian Lins – teatro de sombras: 
<http://www.youtube.com/watch?v=CIzzj33VgYc>
<http://www.youtube.com/watch?v=6oOZnw6zMA8>
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Máscaras e bonecos
A máscara é utilizada para representar diversos tipos de uma so-

ciedade, aparece ligada aos rituais, à dança, aos festejos populares e 
ao teatro. Boneco é uma terminologia utilizada no teatro de anima-
ção para se referir a um objeto que representa o ser humano ou um 
animal, que é animado diante do espectador.

Bonecos do Oriente

No Japão, existem diversos tipos de teatro de formas animadas, sen-
do que todos trabalham espaço, tempo e treinamento, possibilitando a 
compreensão e o desenvolvimento de habilidades de manipulação, trans-
mitidas e modificadas de geração a geração. A origem dos bonecos de 
“manipulação direta” está relacionada ao início da civilização japonesa, 
quando as sacerdotisas da região nordeste participavam de cultos religio-
sos e utilizavam bonecos para representar deuses durante suas orações.

O teatro japonês se fundamenta em três elementos principais: reli-
gioso, erótico e a dança. O religioso é o teatro Nô, no qual, o ator utiliza 
máscaras. O erótico e a dança são representados por meio do teatro de 
Kabuki, um teatro do povo, em que o artista também utiliza máscara para 
representar. O Kabuki é uma consequência do teatro Bunraku (teatro de 
bonecos, assim como o Kuruma Ningyo, que também é um teatro de bo-
necos que surgiu a partir do Bunraku). No teatro Bunraku, é preciso três 
manipuladores para animar um boneco, enquanto um deles movimenta 
os pés, os outros articulam o braço direito e a cabeça, como também o 
braço esquerdo respectivamente. Ressaltando-se que antigamente eles se 
vestiam de preto para ficarem invisíveis, contudo, hoje os grupos de teatro 
se vestem de branco e ficam visíveis ao público (Figura 9). 
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Figura 9 – Cena da peça “Os vizinhos” Cia. Truks – São Paulo.   
Descrição: Teatro de boneco - manipulação direta. A boneca está sobre uma bancada e 
está trajando uma blusa de manga comprida na cor laranja, saia longa xadrez (amarelo, 
azul marinho e vermelho) e um avental branco. Na cabeça, tem um lenço vermelho que 
deixa amostra apenas a franja (cabelo castanho claro), o nariz é grande e largo, a boca 
entreaberta e os olhos quase fechados. Seus braços estão levantados para cima. Atrás dela, 
há três atores-manipuladores vestidos de branco com os aventais sujos de tinta amarela 
e azul. O ator-manipulador da direita movimenta os dois braços da boneca para cima. O 
ator-manipulador do centro segura sua cabeça e o da esquerda movimenta suas pernas.  

Fonte: Henrique Sitchin – Cia. Truks. Disponível em: <http://www.truks.com.br/assets/img/espetaculos/

redimensionadas/20160413170653foto1712.jpg>.Acesso em:10 jan. 2014.

Ocidente – máscaras e bonecos

No Ocidente, o teatro de formas animadas está ligado ao povo, 
muito conhecido por teatro de bonecos, representa o cômico ou o 
sério, sua essência é a ilusão. Associando-se ao imaginário infantil, 
caracteriza-se pela procura do homem em si mesmo a partir das 
relações sociais, muitas vezes, porém, é tido como uma arte menor.

Os bonecos de Santo Aleixo (Figura 10) são de proprieda-
de do Centro Cultural de Évora, situado em Portugal. Os 
bonecos são esculpidos na madeira e possuem um varão 
na cabeça, são manipulados por cima e possuem muita 
semelhança com as marionetes do sul da Itália e do norte 
da Europa. Eles são manejados por atores profissionais 
que asseguram a continuidade dessa expressão cênica. A 
iluminação da cena é feita por candeia de azeite.
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Bonecos de varões: bonecos  
de Santo Aleixo

Figura 10 – Mestre-sala com as meninas.  
Descrição: O cenário tem fundo preto, tendo a sua frente dispostos vários bonecos, 
dentre os quais um veste paletó preto, camisa branca e gravata borboleta vermelha, 
na sua mão um bastão de madeira. Ao seu lado direito, duas bonecas, a mais próxima 
está vestindo um vestido estampado de vermelho e laranja e usa fita branca nos 
cabelos, ao lado dela, outra boneca veste um vestido estampado de azul marinho 
e rosa e usa um laço na cabeça, ambas estão com as mãos para trás. Do outro lado 
do boneco, próxima a ele, tem uma boneca vestindo saia pregueada marrom e blusa 
de manga comprida com um colar sobre a blusa. Ao lado dela, uma boneca com 
vestido preto com estampa floral rosa, com uma fita também rosa na cintura. Ela 
usa um colar e na cabeça tem uma touca rosa com abas. 

Fonte: <http://www.cendrev.com/admin/content/anexos_espectaculos/Foto%20bsa3.jpg>. Acesso em: 

17 abr. 2014. 

As marionetes italianas do século XVII foram referência para os 
bonequeiros que as construíam, suas características eram muito 
parecidas, corpo em madeira com um varão na cabeça e quatro 
fios (dois para as mãos e dois para as pernas). Cumpre frisar 
também que foi na França, o local em que surgiu a terminologia 
“marionete”. Maries era o nome em francês de um tipo de ma-
deira com a qual confeccionavam os bonecos de fios (Figura 11). 
As imagens estáticas de adoração religiosa na igreja passam a ser 
personagens animadas no teatro.
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Figura 11 – Bonecos de marionetes (fios) – cena bonecos cantores “Índio e forasteiro”.

Descrição: Calçada e parede de pedra cinza. Um pequeno palco sobre uma caixa 
com tecido branco estampado com faixas decorativas – linhas grossas pintadas de 
marrom e outras linhas retas pintadas de preto em zigue-zague. O palco é uma caixa 
com três gavetas, sendo duas menores em cada extremidade e, no fundo, um painel 
representando casas, no qual aparecem pequenas janelas dispostas uma sobre a outra 
ou ao lado. Em pé, um boneco indígena com tranças compridas e fita na cabeça, ele 
usa uma manta longa (ponche) e sapatos de couro. Na mão, tem um instrumento 
musical - flauta com vários bambus.  O outro boneco está sentado no palco sobre 
uma perna. Ele usa calça jeans surrada, camisa azul, um colete vermelho e chapéu 
de forasteiro e toca viola.

Fonte: Autoria própria. Braga – PT, maio de 2011.

Boneco de luva
O boneco de luva teve sua evolução na Grécia e em Roma, dan-

do origem ao Pulcinella na Itália. Com o surgimento da Commedia 
dell’Arte, o boneco passa a ser denominado como Polichinelo, muito 
semelhante ao Karagöz (Turquia), bem como uma mistura de Maccus 
e Buccus (Roma), barrigudo, corcunda e nariz longo, que passa a ser 
representado também por um boneco por toda a Europa. 

Esse tipo de boneco ficou conhecido na França como Polichinelle, 
passando a ser protagonista de muitas peças. Assim, os franceses 
levaram o Polichinelle para a Inglaterra, coincidindo com a chegada 
do marionetista Pietro Gimondi, o que proporcionou uma fusão entre 
a Itália e a França, surgindo na Inglaterra o Punch.

Surge na França em 1808 o Guignol, que substituiu o termo Poli-
chinelle. O termo Guignol teria surgido da expressão C’estguignolant 
que significa engraçado ou estranho.

Com relação ao Brasil, o boneco de luva (Figura 12) chega às 
regiões Norte e Nordeste, acreditando-se que o teatro de boneco foi 
introduzido no século XVI em Pernambuco, a partir de uma nota 
publicada no Jornal de Recife no ano de 1896.  
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Figura 12 – Boneco João Redondo – apresentação no Teatro Alberto 
Maranhão (Natal – RN), Agosto da Alegria, 23/08/2012.  
Descrição: Imagem com fundo preto, em que há um boneco de mamulengo negro. 
Ele usa chapéu de palha, com um tecido estampado na aba. Tem sobrancelhas e 
bigode brancos, está vestindo camisa estampada no tom de vermelho e branco e 
calça branca com estampa floral de laranja e verde, numa mão tem um pedaço de 
pau que está encostado no ombro esquerdo. O outro braço está apoiado no corpo. 
Ao lado, dois pedaços de tecido estampado. 

Fonte: Autoria própria. 

No entanto, o pesquisador Luís Edmundo afirma que o teatro de 
bonecos foi introduzido no Rio de Janeiro no século XVIII, com o 
objetivo de divertir o povo. Sendo apontados três estilos, os quais 
estão descritos a seguir.
a)  Títeres de porta: um pano era esticado entre os batentes da porta, 

formando um palco para a apresentação.

b)  Títeres de capote: um adulto vestindo um capote até os joelhos, 
com os braços abertos, fazia do seu corpo o palco, e um garoto 
escondido atrás do capote manipulava o boneco. As apresenta-
ções se davam em feiras, ao redor das igrejas, em festas e lugares 
movimentados.

c)  Os títeres de sala, por sua vez, eram realizados em teatros. 

Essa arte é muito divulgada no nordeste brasileiro, mas sua origem 
vincula-se aos presépios, os quais apesar de derivarem de figuras bí-
blicas, incorporaram personagens com características diversas: o herói 
sem caráter; o materialista; o covarde e o valente; o falante; o esperto 
e o ingênuo; o esperançoso e o desconsolado; aquele que rejeita e o 
que é rejeitado. O mestre bonequeiro improvisa trazendo cenas do 
cotidiano, conflitos, coronéis das fazendas, estabelecendo muito humor 
e pancadaria entre os personagens. As características físicas dos bonecos 
são parecidas: cabeça de madeira e como traje um camisolão de pano. 
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Nesse último, colocam-se as mãos para realizar a manipulação, o dedo 
indicador movimenta a cabeça, o polegar e o médio manejam os braços. 

As denominações dos bonecos se diferenciam conforme a região, 
por exemplo, no nordeste do Brasil: em Pernambuco – Mamulengo; 
na Paraíba – Babau; no Ceará – Casimiro Coco e no Rio Grande do 
Norte – João Redondo. O boneco João Redondo traz algumas carac-
terísticas dos bonecos internacionais como: a origem do Pulchinela 
(Itália); a obscenidade e a malícia do Karagöz (Russia); a pancadaria 
do Punch (Inglaterra), a irreverência do Guignol (França); o erotismo 
cômico Petruska (Rússia), a preguiça e a malícia do Karagöz (Tur-
quia) e a graciosidade ingênua do Dom Robertos (Portugal).

Em Carnaúba dos Dantas – RN, Maria Ieda da Silva Medeiros (75 
anos), conhecida como Dadi, é a primeira e única mulher bonequeira 
do Rio Grande do Norte. Ela se dedica a essa arte a mais de duas 
décadas, dando vida e voz aos seus bonecos. 

Desde menina teve acesso aos bonecos produzidos por sua mãe. 
Dadi esculpe, pinta e veste seus bonecos, sua transgressão vem nas 
perucas coloridas, nas quais utiliza fios de náilon de várias cores. 
Ela constrói bonecos de luva, de vara e marionetes de fios com arti-
culações nos membros. Seus personagens são: Capitão João Redon-
do, Benedito ou Baltazar (valente, comanda a brincadeira), Dona 
Lilia (mãe do Capitão João Redondo), Minervina de Morais (filha 
do capitão) e a figura do filósofo (pessoa culta). O espaço cênico 
pode ser modificado a cada momento. Ela não segue uma regra fixa 
para produção, às vezes cria uma história, para depois confeccionar 
os bonecos ou também pode partir do boneco para a história. Dadi 
resgata a memória e a tradição dessa arte. (PEREIRA, 2011) 

O mamulengueiro Raul do Mamulengo (Figura 13), natural de 
São Tomé – RN, desde pequeno teve acesso ao teatro de bonecos. 
Na sua cidade, apreciava as apresentações dos mamulengueiros Zé 
Relâmpago, Antonio e Miguel. Quando eles iam embora, Raul con-
feccionava seus próprios bonecos e brincava com as outras crianças. 
Além disso, teve o privilégio de ter um avô contador de histórias 
de Troncoso, estimulando ainda mais sua criatividade. Em 1978, 
começou a trabalhar como motorista na UFRN, e em 2003 teve a 
oportunidade de conhecer Dadi (mamulengueira). Ela veio à UFRN 
ministrar uma oficina de bonecos na Cientec (Semana da Ciência, 
Tecnologia e Cultura). Durante suas conversas, ela propôs que ele 
voltasse a fazer bonecos, como Raul não tinha material para montar 
uma peça, Dadi o presenteou com três bonecos músicos que tocavam 
instrumentos (triângulo, sanfona, zabumba). Hoje, estão expostos 
no Museu Câmara Cascudo, em Natal. 

Raul confecciona seus bonecos com madeiras tradicionais, como 
a emburana e o mulungu, mas também utiliza pinhão bravo e brasi-
leirinho. Ele viaja cerca de 220 km para comprar a madeira em São 
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Tomé, na serra do Picapau, origem dos seus bonecos. Depois, retorna 
para Natal com a madeira bruta e na marcenaria corta em vários ta-
manhos, para posteriormente esculpir. As roupas são confeccionadas 
por uma costureira que segue a risca os modelos sugeridos por ele. 
Vale destacar que Raul gosta de trabalhar com reciclagem do material.

Segundo ele, o Rio Grande do Norte tem cerca de 43 mamulenguei-
ros, porém nem todos são bonequeiros. Raul fez bonecos para Heraldo 
Lins (sanfoneiro e pandeirista), Tio João da Quadrilha e muitos outros.

Raul é muito criativo, elabora diversas engrenagens para que seus bo-
necos vivenciem situações inusitadas, como é o caso do boneco Vicente 
que vomita de verdade, o Jaraguá que solta água a quatro metros de dis-
tância, ou o Pescocinho, seu assessor de imprensa, que estica o pescoço.

O trabalho de Raul do Mamulengo é conhecido internacionalmen-
te, por meio de entrevistas (televisão e revistas) e pela exportação de 
seus bonecos. A partir de uma entrevista ao programa Xeque Mate, 
foi procurado por um produtor de cinema que morava na França e 
desde então seus bonecos ganharam o mundo.

Em 2013, seus bonecos contaram a história de Lampião para a 
cidade de Mossoró, fazendo com que saísse uma reportagem na re-
vista Veja, a qual rendeu um Prêmio Internacional de Gramado. Ele 
possui cinco títulos de mestre, dois do Agosto da Alegria, dois do Sesi 
bonecos do Brasil e um do Teatro de bonecos do Rio Grande do Norte.

Hoje, Raul do Mamulengo é uma empresa, pois ministra cursos, ven-
de e aluga seus bonecos, cenários e som. Além disso, restaura bonecos 
com mais de sessenta anos, tirando foto do antes e depois, deixando os 
bonecos como novos. Ele guarda seus bonecos com zelo e amor.

Figura 13 – Raul do Mamulengo.  
Descrição: Raul do Mamulengo sentado em um sofá bege. Ele usa óculos e tem 
bigode branco. Ele está vestindo uma camisa rosa de manga curta, corrente prateada 
no pescoço e chapéu preto na cabeça. Do seu lado direito, está seu boneco de 
mamulengo “Pescocinho”, o boneco está vestindo uma bata estampada de vermelho, 
amarelo, preto e roxo, seu pescoço tem um tecido dourado franzido. A cabeça do 
boneco é pintada de marrom avermelhado, ele tem bigode preto e dentes grandes, 
sua boca é articulada, seus olhos são grandes, pintados de branco e verde. Na cabeça, 
um chapéu de cangaceiro.

Fonte: Autoria própria, maio/2014.
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Com o passar do tempo, o teatro de bonecos buscou soluções cêni-
cas, os truques passaram a ser mais importantes, a técnica e a mecâ-
nica se tornaram mais atraentes para o público do que a arte. Assim, 
os profissionais começam a guardar segredos das confecções, engre-
nagens e manipulações. Por questões financeiras e técnicas, as peças 
passaram a ser mais curtas e simples, sem muitos detalhes, porém 
cheias de ação, o que demanda maior habilidade e uma grande capa-
cidade para a improvisação. O teatro de boneco de luva no nordeste 
brasileiro apresenta cenas do cotidiano, dos seus problemas e dramas.

Realize uma pesquisa acerca do mestre bonequeiro Chico Daniel 
e seus filhos. E você, tem conhecimento de algum mestre bonequeiro 
na sua região ou município? 

MÖIM MÖIM: Revista de Estudos sobre Teatro de Formas 
Animadas,Jaragua do Sul: SCAR/UDESC - Universidade do Estado 
de Santa Catarina;Santa Catarina:Programa de Pós-graduação em 
Teatro, ano 8, n. 9, 2012. Disponível em: <http://www.ceart.udesc.
br/ppgt/publicacoes_moinmoin.html>.

A revista apresenta a história do teatro de sombras ao longo do 
tempo, em diferentes espaços, e colabora com a formação de artistas, 
professores de teatro e do público que está interessado em conhecer 
essa linguagem.
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Nesta aula, abordamos a concepção de teatro de for-
mas animadas. Apresentamos a história do teatro de 
sombras desde a sua origem até a contemporaneidade, 
assim como a importância de se trabalhar essa lingua-
gem na escola. E ainda, fizemos referência ao teatro de 
bonecos com manipulação direta (Bunraku – Japão), aos 
bonecos de varões (Santo Aleixo – Portugal), bonecos de 
fios (Marionetes– Itália) e aos bonecos de luvas (Mamu-
lengos – Brasil). Também pesquisamos acerca da vida e 
obra de dois mamulengueiros (Dadi e Raul do Mamulen-
go). E vimos a importância da confecção dos bonecos, 
assim como a conscientização dos movimentos corporais 
para dar vida e animar os bonecos inanimados. 

Autoavaliação
Pautado na leitura desta aula e nas atividades realizadas por 

você, reflita acerca das questões a seguir.

Quais os tipos de teatro de formas animadas você conhece?

Como você trabalharia o teatro de sombras na sua prática 
pedagógica? 

Estabeleça uma relação entre o teatro de pessoas e o teatro 
de formas animadas.
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Apresentação

Caros (as) alunos (as), nossa caminhada de aprendizagem, no 
campo do ensino de Artes, prossegue com a apresentação de 
mais um componente do ensino dessa área na escola. Nesta 

aula, considerando que você já estudou os fundamentos teóricos e 
metodológicos no início desta disciplina, focaremos o ensino de Artes 
Visuais como componente curricular que deve estar presente na edu-
cação escolar desde a Educação Infantil. Assim, para nos aproximar 
dessa área de conhecimento, investigaremos alguns conceitos que 
envolvem o ensino e a aprendizagem de Artes Visuais na educação 
contemporânea, em busca de relações que apontem para a organi-
zação do trabalho pedagógico na sala de aula.

Objetivos

Identificar alguns conceitos que 
fundamental o ensino de Artes 
Visuais.

Estabelecer relações entre as Artes 
Visuais e as práticas pedagógicas com 
linguagens artísticas na infância.
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Atividade desencadeadora:  
leitura de imagens do cotidiano

O trabalho com o ensino de Artes Visuais na escola requer que 
consideremos a visualidade presente no entorno de alunos e profes-
sores. Partindo do pressuposto de que, cotidianamente, vivenciamos 
experiências de leitura de imagens e que exercitamos nossa capacidade 
leitora quando estamos diante de imagens, somos levados a considerar 
que é preciso conceber as imagens como fonte do conteúdo a ser abor-
dado nas aulas de Artes Visuais. Sendo assim, para início de conversa, 
vamos instigar o nosso olhar sobre as imagens do cotidiano a partir 
das experiências que sugerimos a seguir.

1Atividade

 Observe o espaço a sua volta. Quais as imagens que com-
põem o lugar onde você está? Como essas imagens estão 
organizadas? Que significados elas podem ter? Durante o 
seu dia, por quantas imagens você passou? De quais delas 
você lembra? Quais capturaram a sua atenção? Na próxima 
questão, você será desafiado a ler imagens fotográficas que 
fazem parte da paisagem urbana da cidade do Natal –RN.

 Esta atividade está organizada em várias etapas. Logo, as 
ações sugeridas em cada uma das etapas têm o intuito de 
oferecer orientações para a leitura das imagens. 

��� 1º – Escolha uma das imagens elencadas a seguir para 
construir um pequeno texto em que você a apresenta para 
alguém que não as viu. Nesse exercício de escrita, enfatize 
os motivos pelos quais essa imagem capturou o seu olhar, 
cores, formas, texturas, significados e outras coisas.  Em 
seguida, vivencie mais uma experiência de leitura de uma 
imagem da paisagem urbana da cidade de Natal.

��  2º – Observe a imagem do Pórtico dos Reis Magos, que está 
situado na entrada da cidade de Natal – como apresentada 
na fotografia a seguir – e depois escreva livremente a suas 
impressões sobre ela. Você conhece? Quais as lembranças 
que são acionadas quando você observa essa imagem? Para 
complementar, busque informações sobre os significados 
dessa imagem para a cidade de Natal-RN. 
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Fonte: Mário Monte Filho - Pórtico dos Reis Magos. Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/3/3b/P%C3%B3rtico_dos_Reis_Magos.jpg/800px-P%C3%B3rtico_dos_

Reis_Magos.jpg>. Acesso em: 7 ago. 2014.

� 3º – Compare a imagem anterior com a seguinte, que tam-
bém é do Pórtico dos Reis Magos. Aborde suas semelhanças 
e diferenças. Refl ita sobre aspectos como: confi guração da 
imagem – a maneira como os fotógrafos dispuseram os ele-
mentos nas imagens; o que procuram enfatizar do Pórtico 
dos Reis Magos. Por fi m, produza um texto descritivo sobre 
as imagens enfatizando aspectos como cores, formas, luz, 
disposição dos elementos nas fotografi as etc.

Fonte: Alex Uchôa - Pórtico dos Reis Magos. Disponível em: <http://m7.i.pbase.com/u46/alexuchoa/

upload/29894767.porticodosreismagos.jpg>. Acesso em: 7 ago. 2014.
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Nas leituras de imagens, propostas anteriormente, sugerimos a 
você que revisitasse suas memórias de imagens e refletisse sobre 
sua experiência com imagens. Acrescentamos a esse movimento, o 
desafio da produção de textos sobre suas leituras. Cabe agora explicar 
o porquê de tal direcionamento. 

Partimos de sua experiência estética para introduzir o tema do ensi-
no de Artes Visuais, considerando que a experiência estética se dá no 
encontro com outros – sujeitos ou objetos. Desse modo, um encontro 
que exige de nós a produção de sentido para aquilo com o qual nos 
deparamos. Esse sentido (significação) é, inicialmente, corporal. Ou 
seja, nós nos expomos e nos deixamos afetar porque nossa visão, olfa-
to, tato e paladar, são acionados, como sistema, para captar/significar 
as “coisas do mundo”. Dessa forma, a experiência estética é sensitiva, 
mas também vai além da sensação, quando somos levados a refletir 
sobre o que vivenciamos. Assim, propomos, também, a escrita sobre 
a experiência, como forma de organizar e rever as sensações, como 
busca para descobrir e apontar as intencionalidades do olhar. 

Autores, como Dewey e Merleau-Ponty, abordaram o tema da expe-
riência estética considerando as relações que o sujeito estabelece em 
seu contato significativo com o mundo que o cerca. Logo, a dimensão 
estética é colocada como parte da experiência vivida, ultrapassando 
o campo de abrangência da arte. Assim, Dewey aborda a experiência 
estética buscando as ligações entre o pensar e o agir. Merleau-Ponty, 
ao enfocá-la, questiona a fragmentação entre corpo e mente.  

Dewey parte do pressuposto de que a interação sujeito-mundo é 
relação basilar da produção de conhecimento. Ele concebe a experiên-
cia como interação do sujeito com as condições que o rodeiam; desse 
modo, a experiência tem um caráter prático e articula-se com a vida 
e com a cultura. Assim, no que se refere à arte, é preciso combater os 
distanciamentos entre o produto e a experiência que o originou. Isso 
significa que, para construir conhecimentos sobre arte, temos que in-
vestigar as condições humanas em que o produto artístico foi criado.

Ainda para Dewey, construção e a apreciação são movimentos 
interligados, que ocorrem tanto em quem produz o objeto de arte 
quanto em quem aprecia. Dessa forma, o produtor ao “fazer” tam-
bém aprecia, enquanto o apreciador busca entender o processo de 
produção dos objetos de arte com os quais se depara.

Merleau-Ponty, assim como Dewey, considera a estética como 
dimensão do mundo vivido, mas o faz enfatizando a importância da 
percepção e do corpo na relação sujeito-objeto. Assim, a experiência 
estética é abordada como interação entre sujeito e mundo, conside-
rando que o sujeito é corpo reflexionante que produz sentidos para 
sua experiência no mundo e que se expressa por meio de linguagens. 



Leituras complementares
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Em Dewey, encontramos referências sobre a importância da continui-
dade da experiência em direção a uma finalidade positiva, com aquilo 
que lhe constitui como educativa. Nesse sentido, Merleau-Ponty nos 
conduz à compreensão da interação sujeito-objeto como o que torna 
a experiência significativa.

Nas leituras sugeridas a seguir você aluno(a) poderá conhecer 
um pouco mais sobre o conceito de experiência estética na obra de 
John Dewey, sobre a abordagem da experiência sensível no texto “O 
olho e o espírito” do filósofo Merleau-Ponty e sobre organização de 
práticas pedagógicas para o ensino das que considerem a experiência 
estética das crianças e professores. Boa leitura!

DEWEY, John. Arte como experiência. Tradução de Vera Ribeiro. 
São Paulo: Martins Fontes, 2010.

No livro “Arte como experiência”, traduzido para o português e 
publicado pela editora Martins Fontes em 2010, a experiência estética 
é abordada como parte da vida humana. Nesse texto, Dewey enfatiza 
a relação entre arte, vida e cultura para tratar do ver e fazer arte como 
experiência. Para ele, a interação sujeito-mundo é relação basilar para 
produção de conhecimento também no que se refere à arte.

PONTES, Gilvânia Maurício Dias de. Arte na educação da infância: 
saberes e práticas da dimensão estética. 2013. 329 f. Tese. (Doutorado 
em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2023.

Nesse trabalho, a autora discute a relação entre as experiências 
estéticas que professores da infância têm ao longo da vida e a articula-
ção de práticas pedagógicas para trabalhos com linguagens artísticas. O 
texto está disponível online no seguinte endereço: <http://www.lume.
ufrgs.br/bitstream/handle/10183/70604/000877780.pdf?sequence=1>.

MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Tradução de Paulo 
Neves e Maria Ermantina Gomes. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

No livro “O olho e o espírito”, Meleau Ponty enfatiza a expe-
riência sensível dos seres no mundo como condição para produção 
de sentido. Nesse texto, o autor se refere à percepção estética como 
uma dimensão da experiência vivida. 
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Inventário dos produtores de arte 

Faça um levantamento das produções artísticas de sua cidade/
região, escreva um pequeno histórico sobre elas e informe o 
tipo de material utilizado em suas produções. Anexe fotogra-
fias sobre as produções artísticas.

 Escolha um artista para conhecer mais sobre sua vida e obra. 
Para isso, prepare um material de apresentação desse artista 
que possa ser utilizado por professores em situações de ensino 
de Artes Visuais. Assim, sugerimos a produção de um portfó-
lio em que as imagens sejam expressão do processo criador do 
artista abordado.

Eixos norteadores: o ensino de Artes 
Visuais no contexto da Arte/Educação 
contemporânea – o ver e o fazer

A visão contemporânea de Arte/Educação tem colocado a neces-
sidade de resgatar o valor da arte nas escolas como um saber e um 
fazer passíveis de reflexão e de construções cognitivas. Sendo assim, 
é um conhecimento que pode ser aprendido e ensinado também na 
escola. Nessa perspectiva, algumas tendências podem referenciar 
o ensino de Artes tais como: Interculturalidade, Culturas Visuais e 
Abordagem Triangular no ensino das Artes e Culturas Visuais.

Richter (2003) reflete sobre a Interculturalidade no ensino de Artes 
a partir do questionamento da visão etnocêntrica de cultura e conteú-
dos de artes visuais. Dessa forma, a autora retoma a discussão sobre o 
conceito de cultura para apontar a importância de ampliar o campo de 
conteúdos no currículo de artes visuais, levando em consideração as di-
ferenças culturais, de gênero e etnia na proposição de práticas docentes. 

A ideia de interculturalidade no ensino de Artes tem suas origens 
em discussões sobre os problemas sociais relacionados aos conflitos 
étnicos, presentes em países da Europa e nos Estados Unidos. Esse enfo-
que, denominado inicialmente de multiculturalismo, foi ampliado para 
abranger também as numerosas culturas de uma sociedade, baseado 
em aspectos como religião, gênero, orientação sexual, ocupação e classe 
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social. Tal visão se fundamenta em dois conceitos antropológicos: educa-
ção e cultura. Educação referindo-se a processos formais e não formais por 
meio dos quais a cultura é transmitida, sendo a escola somente um desses 
lugares. Entretanto, é preciso não incorrer no equívoco de apenas trazer 
informações de várias culturas para educação sem observar e promover 
processos de inter-relação entre os valores culturais.

Nesse sentido, o contexto cultural das crianças e dos professores 
brasileiros não é homogêneo; ele sofre múltiplas influências que se 
confrontam com outras variáveis que estão presentes no espaço es-
colar. Dessa forma, Richter (2003) prefere o termo interculturalidade 
para abordar uma educação que considere a inter-relação entre os 
diferentes códigos culturais presentes em uma mesma cultura.

A autora toma como referência o paradigma multicultural para 
colocar em questão a escolha dos conteúdos de artes visuais a serem 
abordados na escola. E ainda ressalta que considerar a estética do 
cotidiano dos alunos (as), e de suas famílias, pode ser uma possi-
bilidade de promover uma educação multicultural que observe os 
valores estéticos dos alunos (as) e a relação desses valores com 
as origens étnicas diferenciadas. Essa tendência amplia o conceito 
de arte de uma acepção restrita e excludente para um sentido mais 
amplo de experiência estética. 

Cultura Visual ou Culturas Visuais? Embora alguns autores colo-
quem a Cultura Visual como um campo de estudo recente, práticas 
de abordagem críticas das imagens, isto é, abordagens das Culturas 
Visuais já vêm sendo realizadas no cenário brasileiro há várias dé-
cadas. Barbosa (2011) alerta para o percurso histórico dos estudos e 
das pesquisas sobre a visualidade na literatura e no ensino de Arte 
no Brasil. Sendo assim, a autora pluraliza o termo para dar mais 
abrangência e incluir as pesquisas diversas que se debruçam sobre 
a visualidade do cotidiano e da arte.

Estética do cotidiano: 
 A estética do cotidiano subtende, além de 

objetos ou atividades presentes na vida 

comum, considerados como possuidores de 

valor estético por aquela cultura, também 

e principalmente a subjetividade dos 

sujeitos que a compõem e cuja estética se 

organiza a partir de múltiplas facetas do 

seu processo de vida e de transformação 

(RICHTER, 2003, p. 24).

Valores Estéticos: 
 se relaciona com o prazer que o ser humano 

experiencia no simples olhar a natureza 

ou  objetos fabricados; o prazer em ouvir 

a canção dos pássaros  ou uma música; 

sentir um pedaço de madeira ou a textura 

da lã; em arrumar uma mesa atrativa ou um 

canteiro de flores (RITCHER, 2003 , p. 23).

Para os defensores do termo Cultura Visual, trata-se de 
um campo de estudos recente (década de 1980), em 
torno da construção do visual, nas artes, na mídia e na 
vida cotidiana que configura uma área de investigação 
e uma iniciativa curricular centrada na imagem visual. 
Para Hernández (2007, p. 22), “a expressão cultura visual 
refere-se a uma diversidade de práticas e interpretações 
críticas em torno das relações entre as posições subjeti-
vas e as práticas culturais e sociais do olhar”. 
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Outra importante tendência contemporânea em arte/educação foi 
sistematizada por Ana Mae Barbosa na Abordagem Triangular, cuja 
proposta é a de tratar a arte como um conhecimento evidenciado pela 
conjunção das ações de fazer/ler/contextualizar (BARBOSA, 2009), 
conforme foi visto na Aula 1, referente aos fundamentos. 

Na revisão da Abordagem Triangular, publicada para 8ª reimpres-
são do livro “A imagem no ensino de Arte” (2009), Ana Mae analisa as 
atualizações que pesquisadores e professores fizeram da sua proposta e 
salienta a importância da contextualização para estrutura da Abordagem 
Triangular, acrescentando que,

[...] a metáfora do triângulo já não corresponde mais à organiza-

ção ou estrutura metodológica. Parece-nos mais adequado repre-

sentá-la pela figura do ziguezague, pois os professores nos têm 

ensinado o valor da contextualização tanto para o fazer como para 

o ver. O processo pode tomar diferentes caminhos /CONTEXTO\

FAZER/CONTEXTO\VER ou VER/ CONTEXTUALIZAR\FAZER/

CONTEXTUALIZAR\ ou ainda FAZER /CONTEXTUALIZAR\VER/

CONTEXTUALIZAR (BARBOSA, 2009, p. XXIII).

Nesse zigue-zague, a ação de contextualização atravessa o fazer 
e o ver como constituidora de sentido para o processo de aproxima-
ção ao conteúdo da Arte. Assim, contextualizar envolve o universo 
estético vivencial que cerca a obra, abrange a cultura que cerca a 
arte, a pluralidade dessa cultura que pode ser reconstruída de várias 
formas, e não apenas pela narrativa histórica.

Portanto, a leitura de imagens diz respeito à atribuição de signi-
ficados tanto às obras de arte como às imagens do cotidiano. Dessa 
forma, o movimento de ensino de literatura americana – Reader 
Response – fundamentou a ideia de leitura de obra como um diálogo 
entre o leitor e o objeto. Nesse sentido, Barbosa (2009, p. XXXII) diz: 

Escolhi usar a expressão “leitura” da obra de arte na Aborda-

gem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais em lugar 

de apreciação por temer que o termo apreciação fosse inter-

pretado como um mero deslumbramento que vai do arrepio ao 

suspiro romântico. A palavra leitura sugere uma interpretação 

para a qual colaboram uma gramática, uma sintaxe, um campo 

de sentido decodificável e a poética pessoal do decodificador.

No “fazer”, a dimensão expressiva emerge num processo criativo que 
é pessoal e, ao mesmo tempo, cultivado. É pessoal, porque a criança está 
diante do desafio de dar forma a seus pensamentos, sentimentos e dese-
jos, e é cultivado porque esse processo está sempre sendo enriquecido 
pelas informações culturais (contextualização) e pela leitura de imagens. 
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Logo, a articulação entre a educação artística (criação) e educa-
ção estética (apreciação), já defendida por Dewey, é também o que 
fundamenta as propostas pós-modernas de arte/educação. Assim, a 
relação ver/fazer, que é, para Ana Mae Barbosa, definidora das pro-
postas pós-modernas de arte/educação, está presente na Abordagem 
Triangular, articulando arte como expressão e arte como cultura. 

Na defesa da alfabetização para a leitura de imagens, Barbosa 
(2009) salienta que preparar as crianças para o entendimento das 
Artes Visuais é prepará-las para o entendimento de qualquer ima-
gem. Assim, a autora enfatiza a importância da presença de imagens 
nos processos de formação do leitor e acrescenta que é preciso um 
currículo que contemple, no processo dessa alfabetização, a relação 
ver/fazer.  Nesse sentido, sobre a organização do currículo para a 
promoção do acesso à arte, Barbosa (2009, p. 36) afirma: 

Um currículo que interligasse o fazer artístico, a análise da 

obra de arte e a contextualização estaria se organizando de 

maneira que a criança, suas necessidades, seus interesses e 

seu desenvolvimento estariam sendo respeitados e, ao mesmo 

tempo, estaria sendo respeitada a matéria a ser aprendida, seus 

valores, sua estrutura e contribuição específica para a cultura. 

A exemplo de Ana Mae Barbosa, outros autores têm ressaltado os 
significados do contato com a arte produzida em diversas linguagens e 
espaços culturais. Em Pillar (2002), a educação do olhar passa pela refle-
xão sobre o papel da arte relacionado aos aspectos artísticos e estéticos 
do conhecimento. Sendo assim, uma educação estética, na escola, tem 
o ensino de Arte como lugar privilegiado para proposição de leituras às 
crianças, tanto do cotidiano quanto de obras de arte. Isso porque “com-
preender o contexto dos materiais utilizados, das propostas de pesquisas 
dos artistas é poder conceber a arte não só como um fazer, mas também 
como forma de pensar em e sobre arte” (PILLAR, 2002, p. 72). 

Portanto, Pillar ressalta a relevância da leitura como forma de refle-
tir sobre o que se está olhando. Desse modo, olhar e ver são diferentes 
ações presentes nos processos de leitura. O homem participa da vida 
cotidiana como um fruidor de imagens, ativo e receptivo. Ele olha. No 
entanto, não tem tempo e nem possibilidade de absorver inteiramen-
te e com toda intensidade todos os aspectos daquilo que olha. “É só 
quando passa do limiar do olhar para o universo do ver que se realiza 
um ato de leitura e de reflexão” (PILLAR, 2002, p. 73). Para a autora, 
ver é atribuir significados, isso é feito por meio do estabelecimento 
de relações entre a experiência própria e o que se está vendo. Assim, 
a atribuição de significados acontece no entrelaçamento entre as in-
formações do contexto sociocultural da situação de leitura, os valores 
e as referências anteriores do leitor. Pillar (2002, p. 74) salienta que 
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“nossa visão não é ingênua; ela está comprometida com nosso pas-
sado, com nossas experiências, com nossa época e lugar, com nossos 
referenciais. Desse modo, não há o dado absoluto, a verdade, mas 
múltiplas formas de olhar uma mesma situação”.

E ainda, se pensarmos no professor como um mediador cultural, 
perceberemos que a escola deve incentivar não só a criação artística 
das crianças, mas também o exercício de leitura e criação do professor 
em diferentes linguagens da arte. Visto que, se ele tem como função 
mediar a construção do olhar estético, em situações de leitura e de 
criação de objetos artísticos, precisa, ele próprio, buscar o contato/
acesso às produções artísticas num universo mais amplo.

Visualidade e artes visuais
O que pensamos quando ouvimos a expressão Artes Visuais? Essa 

expressão nos remete às linguagens/conteúdos que são meios de ex-
pressão da visualidade – desenho, pintura, fotografia, cinema etc. No 
entanto, para compreender o conceito de visualidade é preciso nos 
remeter ao contato do sujeito com imagens. Logo, estamos cercados 
por imagens e sobre elas exercitamos nossa capacidade leitora. Essa 
experiência cotidiana aponta para uma prática cultural de produção 
de sentido que, nem sempre, é considerada pela escola. Dessa for-
ma, ao se deparar com uma imagem, o sujeito cultural é convidado 
a interagir e significar aquilo com o qual interagiu e, para tanto, ele 
aciona suas memórias e repertórios de conhecimentos.

Tratar de visualidade nos leva a questionar sobre os tipos de 
imagens aos quais temos, ou podemos ter acesso como leitores do 
mundo e das imagens que constituem esse mundo. Diariamente, 
experimentamos o contato com imagens fixas – como as pinturas e 
fotografias e/ou com imagens em movimento – como as da televisão 
e do cinema. Como temos lançado olhares para tais imagens? Como 
vivenciamos a experiência de leitura diante desse repertório cultural?

Acaso (2009) afirma que um dos equívocos que cercam a aborda-
gem das imagens é o de acreditar que imagens só servem para criar 
prazer, especialmente as imagens da Arte. Quando nos limitamos a 
esse significado, estamos descartando possibilidades de produção de 
conhecimentos por meio da leitura e produção de imagens. Assim, o 
que é necessário saber para construir a percepção de que, além de gerar 
prazer, as imagens também incitam a produção de conhecimentos? 

Diante disso, o acervo visual pode ser conteúdo de práticas de ensino 
de artes na escola, mas para tanto é preciso que o professor (a) esteja 
consciente dos conteúdos e objetivos que circundam as imagens, sejam 
elas do espaço em que habitamos, imagens veiculadas pela televisão, 
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imagens da publicidade ou, ainda, imagens artísticas. Enfim, ao preten-
der um trabalho com Artes Visuais na escola, o professor estará diante da 
necessidade de abordar a visualidade que o cerca e que cerca as crianças, 
para construir situações de aprendizagem que visem uma alfabetização 
visual. Isso significa que o professor estará diante do desafio de preparar 
situações em que as crianças vivenciem experiências de leitura e criação 
de imagens que ampliem suas experiências estéticas e artísticas. 

Alguns tipos de imagens  
e dicas de leituras

Imagens do entorno – texturas, cores, sabores, sons – fazem parte 
das primeiras experiências das crianças, primeiras leituras de mundo. 
Paulo Freire retoma suas lembranças de infância, para compreender 
a constituição de suas primeiras leituras, durante a escrita do livro 
“A importância do ato de ler”. Para ele, o mundo é um texto a ser 
lido e sua leitura começa pela percepção das qualidades cromáticas, 
sonoras, olfativas e táteis desse texto. Portanto, uma leitura estética 
a partir a experiência estésica do autor ao comentar que,

[...] Nesse esforço a que me vou entregando, re-crio, e re-vivo, 

no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que 

ainda não lia a palavra. Me vejo então na casa mediana em 

que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como 

se fossem gente, tal a intimidade entre nós – à sua sombra 

brincava e em seus galhos mais dóceis à minha altura eu me 

experimentava em riscos menores que me preparavam para 

riscos e aventuras maiores. A velha casa, seus quartos, seu 

corredor, seu sótão, seu terraço – o sítio das avencas da minha 

mãe –, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu 

primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, 

andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim 

como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo 

como o mundo de minhas leituras (FREIRE, 2009, p. 12-13).

A interação sujeito-mundo, narrada por Paulo Freire, é, como envol-
vimento corporal, que viabiliza a percepção do entorno. Sendo assim, o 
movimento relacional é aquele no qual o sujeito se une às coisas, atribuin-
do-lhes nomes, tornando-as parte do seu repertório e de sua identidade. 

Dessa maneira, com as crianças contemporâneas, a apreensão de 
mundo e construção de conhecimento sobre as linguagens artísticas 
também tem como matriz inicial o próprio corpo. Logo, é na expe-
rimentação de texturas, cores, sons e sabores que elas começam a 

Estésica: 
Na experiência estésica os sentidos do 

sujeito são acionados ao entrar em contato 

com as qualidades estéticas do objeto 

(PONTES, 2013).
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perceber os signifi cados culturais presentes nas artes e a produzir 
sentidos nas experiências de leitura e produção na pintura, no dese-
nho, na escultura etc.

Imagens da publicidade – As imagens não são neutras, elas carregam 
mensagens e intencionalidades. Se observarmos atentamente o universo 
de imagens com a quais estabelecemos contato, poderemos constatar que, 
em muitos casos, há relações entre as linguagens para a construção dos 
signifi cados de algumas imagens. Apresentamos, a seguir, um exemplo 
em que a linguagem verbal escrita interage com a imagem para que o 
texto (visual) incite o leitor a comprar o produto oferecido.

Figura 3 – Imagem publicitária do produto Mon Bijou.

Fonte: <http://payload.cargocollective.com/1/2/87314/1100691/MONBIJOU%20|%20GIANE2_905.jpg>. 

Acesso em: 8 ago. 2014.

O objetivo da publicidade é atuar incitando o desejo do destinatá-
rio; é instigar um querer e um fazer, ou seja, fazer querer consumir, 
fazer com que o consumidor queira e compre. Para tanto, as estra-
tégias de manipulação do consumidor, destinatário da mensagem 
publicitária, articulam as possibilidades de comover esteticamente 
por meio dos sentidos, ou seja, provocar o desejo de comprar com 
mensagens que mobilizam a visão, o tato, o olfato e o paladar (OLI-
VEIRA, 2008). Diante disso, é possível observar essa intencionalidade 
comunicativa na campanha publicitária do produto Mon Bijou. Nota- 
se que a cor azul é relacionada ao movimento e à maciez, inclusive 
nos tipos gráfi cos que parecem dançar em relação à imagem do ator 
e, em letras pequenas, eles sintetizam a estratégia de manipulação 
do consumidor – me aperta, me cheira, me chama de Mon Bijou. 

Posto isso, é possível trazer para crianças imagens da publicidade 
e questioná-las sobre as suas intencionalidades, discutir as questões 
referentes à incitação do consumo que está presente na própria orga-
nização dos elementos da imagem. Assim, como as cores, formas e 
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texturas estão organizadas para inspirar no leitor o desejo de consumir 
o produto anunciado? Construir, com as crianças, repostas para essa 
questão é, também, uma experiência de leitura e alfabetização visual.

Imagens em movimento – O cinema, as novelas e o desenho ani-
mado podem ser conteúdo de experiências de leituras das crianças. São 
imagens em movimento e como tais seus significados são constituídos 
no sincretismo entre várias linguagens. Nessas produções há a arti-
culação entre a sonoridade, a visualidade, a oralidade e a escrita para 
produção da mensagem que se quer fazer chegar ao leitor. Esse, por 
sua vez, é criativo no olhar, isto é, não repete apenas os significados 
que estão presentes nas imagens, faz suas próprias inferências, pode 
produzir sentido de acordo com o seu repertório de leitura. 

Ademais, cabe ao professor investigar qual o repertório das crian-
ças e/ou elencar com elas esse repertório. Logo, escolher aquele filme 
ou desenho com a qual elas mais se identificam para propor momen-
tos de leitura. Assistir os desenhos animados ou filmes, conversar 
sobre os seus significados; selecionar cenas e discutir a articulação 
entre as linguagens que as estruturam; podem ser estratégias de 
reflexão acerca das imagens em movimento.

Imagens da Arte – E como fazer com as imagens que constituem 
o repertório cultural da pintura, da fotografia ou da escultura? Como 
propiciar o acesso das crianças a obra de artistas locais, brasileiros 
ou internacionais? Eis um desafio a ser enfrentado por cada professor 
em seu espaço de atuação e com as crianças, que são atores de seus 
processos de aprendizagem. Nesse sentido, estar atento aos interesses 
e necessidades das crianças para descobrir os temas que podem gerar 
experiências artísticas e estéticas é tarefa primordial do professor. 
Sendo assim, organizar o passo a passo, isto é, as estratégias de 
aproximação das crianças ao mundo das artes, caracteriza-se como 
um movimento de pesquisa em que teoria e prática não se separam, 
pois como ressalta Ferraz e Fusari(1993), é preciso saber arte e saber 
ser professor de arte. Desse modo, acrescento a essa afirmação mais 
um componente, é preciso também saber ser professor de crianças.  
Assim, conhecer as especificidades e demandas do trabalho com a 
infância no espaço escolar. 
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A CIDADE 
DE NATAL
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As aquarelas do tio Ednaldo Medeiros
Como forma de ilustrar uma das possibilidades de utilização de 

imagens do universo artístico em contexto escolar, relatamos uma 
experiência no campo do ensino de Artes Visuais, desenvolvida 
no Núcleo de Educação da Infância, em uma turma do 1º ano do  
Ensino Fundamental, tendo como referência a obra pictórica do 
artista plástico Ednaldo Medeiros (Edi Chá). 

A experiência de trazer um artista para a sala de aula fez parte 
dos desdobramentos do tema de pesquisa “Natal em Cena: cantos e 
encantos da Noiva do Sol”. O tema possibilitou um trabalho interdis-
ciplinar com diferentes campos de saberes e a vivências de práticas 
diversas de leitura e expressão em diferentes linguagens. Para isso, 
esse trabalho solicitou o estabelecimento de interfaces entre os aspec-
tos históricos, geográficos, artísticos e culturais da cidade do Natal. 
Tais aspectos foram analisados e (re)apresentados pelas crianças nas 
linguagens – cênica, visuais, oral e escrita. 

Inicialmente, os interesses de estudo do grupo foram organizados 
em forma de rede. Assim, em uma rede o tema é desdobrado em 
subtemas interligados que, por sua vez, originam os objetivos e as 
estratégias pedagógicas para o trabalho com assuntos específicos. 

A rede temática construída para o tema, “Natal em Cena: cantos 
e encantos da Noiva do Sol”, está destacada a seguir:

Ensino Fundamental:  
Grupo composto por vinte crianças entre 

6 e 7 anos e dois 2 professores – Gilvânia 

Pontes e Sandro Cordeiro e uma bolsista do 

curso de Pedagogia – Juliana Bento.

Tema de Pesquisa: 
 Tema de Pesquisa é a principal 

estratégia metodológica assumida pelo 

Núcleo de Educação da Infância para o 

desenvolvimento de ações educativas. 

Fundamenta-se numa perspectiva 

de conhecimento em rede. Tal opção 

metodológica funciona como articuladora 

do acesso das crianças ao repertório 

de diferentes áreas de conhecimento. 

(PONTES, 2001).

Figura 4 – Rede temática.

Fonte: Relatório do acervo particular do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN (documento 

não publicado) (2014).
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Rede temática: “Natal em Cena: cantos 
e encantos da Noiva do Sol”

A rede temática nos apontou para as áreas de conhecimento, 
para os conteúdos e para as estratégias metodológicas necessárias à 
tentativa de responder às questões das crianças. Por isso, o trabalho 
com artistas de Natal é um dos eixos dessa rede temática. 

Para abordagem dos aspectos artístico e culturais da cidade de 
Natal, as crianças, e suas famílias, foram questionadas sobre suas 
experiências estéticas e artísticas por meio de um levantamento sobre 
os artistas natalenses de diferentes áreas – música, dança, pintura, 
teatro e cinema. Depois da coleta de informações com as famílias, 
uma lista de artistas foi organizada, com as crianças, em sala. Entre 
os nomes citados estava o de Ednaldo Medeiros, artista plástico tio 
de uma das crianças. Assim, foram traçados os seguintes objetivos 
para o estudo sobre o artista:

�� conhecer alguns acontecimentos importantes da vida do artista;

�� identificar o acervo de imagens do artista, apontando as princi-
pais telas;

�� conhecer a técnica da aquarela e os encaminhamentos neces-
sários a sua utilização (principal técnica utilizada por Edi Chá).  

Assim, para o primeiro contato referente à vida e obra de Edi Chá, 
foi solicitado ao seu sobrinho que apresentasse o tio para o grupo. 
Em seguida, foi produzido um texto coletivo com as informações nar-
radas, observando a perspectiva da criança. A seguir, apresentamos 
alguns excertos do texto construído com o grupo.
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BIOGRAFIA DO TIO EDNALDO MEDEIROS

Tio Ednaldo tem 60 anos. Ele é irmão adotivo de Eulália e 
Célia Marcia. Ednaldo tem três sobrinhos: Pedro, Hugo e Davi.

Ele Nasceu em Coremas na Paraíba, foi morar em São 
João do Sabugi bem pequeno. Estudou Artes na UFRN. 
[...] Tio Ednaldo é casado, sua esposa é Nicolassa. Eles 
tem dois filho, um e da aeronáutica e a outra é médica.

O que ele mais gosta de fazer é pintar. Gosta de pintar 
fazendas e dinossauros. Ele desenha com tinta o que vai 
fazer e pinta por dentro. Ednaldo já fez uma exposição 
na universidade.

Tio Ednaldo não gosta de peixes com espinha. Ele leva 
Pedro, seu sobrinho ao shopping para tomar sorvete.

A leitura de imagens produzidas por Edi Chá foi outra atividade 
do estudo realizado. O artista encaminhou algumas imagens por 
email que foram observadas pelas crianças. Nessa experiência de 
leitura, as crianças observaram várias imagens, fizeram comparações, 
inferências e questões sobre elas. Buscaram semelhanças tanto no 
que diz respeito à técnica utilizada pelo pintor, quanto aos temas e 
elementos que se repetiam em suas telas. As crianças atentaram para 
os elementos de composição das imagens e ressaltaram as reintera-
ções que estavam presentes em algumas pinturas. 

Esse momento de leitura contribuiu para a organização da entre-
vista. A seguir, observe algumas imagens apresentadas e, ainda, as 
questões que foram incitadas por elas.
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Fonte: Acervo particular de Edi Chá.

�� Por que você resolveu ser pintor?

�� Qual o quadro que você mais gostou de pintar?

�� Por que você assina as telas como Edi Chá?

�� Quem eram as pessoas que você pintou (referindo-se 
a tela com três rostos)?

�� Qual o lugar que você pintou que aparece uma cruz? 
(as crianças perceberam que a cruz se repetia em 
alguns quadros e lançaram hipóteses sobre qual local 
seria aquele).

�� Por que os seus quadros são esfumaçados?

Aquarela:  
ou Aguarela é uma técnica de  

pintura em que os pigmentos são diluídos 

em água que produzem um efeito de 

transparência na superfície do papel. Sua 

possível origem dada de cerca de 2000 anos 

na China com o surgimento do papel e dos 

pincéis de pelo de coelho.

A entrevista ocorreu num clima descontraído e foi direcionada 
pelas próprias crianças. O artista responteu as questões feitas por elas 
e, ao final, recebeu um convite para para voltar e ensinar o grupo a 
pintar com a técnica de aquarela.
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Figura 6 – Entrevista a Edi Chá. 

Fonte: Autoria Própria (2014).

Na semana seguinte à semana da entrevista, Edi Chá voltou e 
produziu uma aquarela na presença das crianças. Falou sobre os 
materiais, suportes e ensinou o passo a passo da criação de imagens 
com a técnica de aquarela. Em seguida, as crianças produziram suas 
próprias imagens tendo como tema as praias de Natal.

Figura 7 – A ofi cina de Aquarela.

Fonte: Juliana Bento (2014).
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A oficina de aquarela foi descrita pelas crianças em um texto co-
letivo, produzido com a mediação dos professores. Nesse texto, elas 
enfatizam as etapas do trabalho, que podem ser observadas também 
na imagem produzida por Edi Chá para as crianças:

OFICINA DE AQUARELA 
DO PINTOR EDNALDO CHÁ

Na quarta feira, dia 26 de junho, recebemos o artista 
plástico Edi Chá. Quando ele chegou, ensinou às crianças do 
1º ano tarde a pintar aquarela. Primeiro, ele pegou um papel 
de aquarela, que é grosso, para passar água e não rasgar a 
folha. Segundo, ele fez o plano do desenho que era a Praia 
de Ponta Negra. Ele dividiu a tela em três partes: terra, água 
e céu. Depois ele molhou o pincel na água e passou em toda 
a folha. Então, Edi pintou a praia bem colorida com: azul, 
amarelo, verde, vermelho, marrom e branco.

Ele também fez alguns detalhes: misturou as cores e pintou 
gaivotas, jangada, coqueiro e vegetação no Morro do Careca.

Por fim, ele assinou a tela. Quando terminou fomos fazer 
as nossas aquarelas. O tema que a gente pintou era “Praias 
de Natal”. Quando terminamos nós assinamos as telas.

Figura 8 – Edi Chá - Aquarela produzida durante a oficina com as 
crianças do 1º ano do NEI.

Fonte: Acervo particular de Ednaldo Medeiros (2014).
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Presenciar o processo de produção do pintor ofereceu às crianças 
informações necessárias para a criação de suas próprias “praias” 
utilizando a técnica de aquarela, como é possível observar a seguir.

Figura 9 – Aquarelas produzidas pelas crianças do 1º ano – tarde do NEI/CAp/UFRN.

Fonte: Acervo particular do NEI/CAp/UFRN (2014).

Os sentidos de uma cidade são criados, especialmente, pelos que 
nela vivem. Nesse caso, estamos tratando de crianças que se pre-
ocuparam em olhar mais atentamente para a sua cidade e, como 
desdobramento do tema, chegam às imagens das Artes Visuais que 
estão muito próximas, com as quais podem estabelecer diálogos pro-
fícuos. Nesse sentido, a oportunidade de interação presencial com 
o artista é uma experiência estética impregnada de valores culturais 
e conteúdos específicos da arte que podem promover a ampliação 
do repertório de leitura e atuação das crianças. Mas, para que assim 
seja, é necessário organização da sequência de situações pedagógicas 
que encadeiam os momentos que constituem a experiência, como 
foi demonstrado no relato anterior. 

Há, ainda, que se prestar atenção nas especificidades das lin-
guagens que constituem o tema em questão. Para Pedrosa (2009), o 
trabalho com linguagens visuais na escola, principalmente quando se 
está abordando as imagens fixas, requer que professores e crianças 
se aproximem dos elementos constitutivos da gramática visual, pre-
sentes na organização compositiva das obras de arte: linha, forma, 
textura e cor, que aparecem inter-relacionados na imagem de arte. 
Para o autor, cada um desses elementos opera com parte do grande 
esqueleto da obra de arte e se integram por meio de três componen-
tes: equilíbrio, ritmo e harmonia. Mas como pode ocorrer a leitura 
das manifestações da arte contemporânea? 
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Processos de criação e a 
intertextualidade nas artes

Na contemporaneidade, alguns princípios da educação mudaram 
e, na arte, também ocorreram transformações conceituais. Ao con-
trário do modernismo, que valorizava, sobretudo, a originalidade e a 
independência em relação ao entorno, a arte contemporânea retoma a 
presença e a influência de imagens no ato criador. Constitui-se, desse 
modo, uma concepção de arte que não nega a presença da história 
e da influência dos códigos culturais na criação artística, isso pode 
ser observado nos exemplos que seguem. 

Nesse sentido, um exemplo da consideração dos códigos culturais 
na criação artística pode ser encontrado na pesquisa Afetos entre 
territórios. Esse trabalho, coordenado pela professora Viga Gordilho 
(EBA/UFBA), contempla matrizes culturais distintas que são objetiva-
das em 730 peças, intituladas objetos-afeto, construídas por artesãos 
e artistas entre territórios da África, Europa, América do Norte, Ásia 
e América Latina. As peças foram organizadas em pares que estabe-
lecem diálogos visuais entre múltiplas identidades e grupos étnicos 

Figura 10 – Instalação - pares de objetos-afeto.

Fonte: Blog de Parlim. Afetos Roubados no Tempo – Viga Gordilho (2010). Disponível em: <http://parlim.

blogspot.com.br/2010/06/afetos-roubados-no-tempo-viga-gordilho.html>.  Acesso em: 18 abr. 2017.
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Outro exemplo é o documentário Lixo Extraordinário, 
filmado entre agosto de 2007 e maio de 2009, no aterro sanitário 
Jardim Gramacho – Rio de Janeiro (RJ). O documentário traz o 
processo criativo do artista plástico brasileiro Vik Muniz. Dessa 
forma, o objetivo inicial do artista era fotografar os catadores 
de material reciclável e reverter o montante da venda das fotos 
para a comunidade de catadores. No percurso, os catadores se 
transformam em personagens e o material que é descartado, 
por eles, é metamorfoseado em arte. Na sequência de imagens 
mostradas a seguir, vemos a obra “A morte de Marat” – Jacques 
Louis David (1793), referência para a produção das imagens 
que têm, como protagonista, Tião, presidente da Associação de 
Catadores de Jardim Gramacho e Vik Muniz, como fotógrafo da 
performance de Tião. Sendo a fotografia transmutada para ou-
tra linguagem da arte – composição da imagem com pequenos 
objetos retirados do aterro sanitário. A última imagem estampa 
o pôster do filme Lixo Extraordinário.

Lixo Extraordinário:  
O documentário Lixo Extraordinário 

recebeu um prêmio no festival de Berlim na 

categoria Anistia Internacional e no Festival 

de Sundance. Direção de Lucy Walker; país 

de produção: Brasil; ano de produção: 2010; 

duração: 99 min.

Vik Muniz:  

Vik Muniz (1961), nascido em São Paulo, 

com o nome de Vicente José de Oliveira 

Muniz, chegou a cursar Publicidade e 

Propaganda. Em 1983, passou a viver em 

Nova York. A partir de 1988, começou a 

desenvolver trabalhos que faziam uso da 

percepção e representação de imagens a 

partir de materiais como açúcar, chocolate, 

ketchup, gel para cabelo, lixo e outros.

“A morte de Marat” é uma das mais conhecidas 
obras do pintor francês Jacques-Louis David. Logo, a 
tela é uma homenagem de David a seu amigo revolu-
cionário Jean Paul-Marat. Marat, um radical jacobino, 
tinha uma doença de pele que o obrigava a perma-
necer várias horas na banheira. Numa das inúmeras 
vezes em que lá permanecia, Charlotte Corday, mili-
tante do partido moderado dos girondinos, fazendo 
passar-se por uma informante, consegue um pretexto 
para se encontrar com ele e assassina Marat a punha-
ladas. Embora o fundo seja friamente vazio, a pintura 
de David enfatizou o caixote, a carta que ele segura 
na mão, a toalha manchada de sangue e a faca, obje-
tos reais que foram cultuados como relíquias sacras. 
David retrata Marat como um santo, numa pose simi-
lar a de Cristo na “Pietà”, de Michelângelo. 

Fonte: <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2007/11/21/a-obra-prima-do-

dia-80968.asp>.
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Figura 11 – A morte de Marat, Jacques Louis David (1793).

Fonte: <http://oglobo.globo.com/blogs/arquivos_upload/2007/11/129_1844-A%20morte%20de%20

Marat.JPG>.  Acesso em: 8 ago. 2014.

Figura 12 – Performance do presidente da Associação de Catadores, fotografada 
por Vik Muniz.

Fonte: <https://i.ytimg.com/vi/mAWaw71NgK4/hqdefault.jpg>.  Acesso em: 8 ago. 2014.

Figura 13 – Pôster do documentário Lixo Extraordinário. Composição da imagem 
de Tião com objetos descartados pelos catadores (Vik Muniz).

Fonte: <http://www.coletivoverde.com.br/wp-content/uploads/2011/08/lixo-extraordinario.jpg>.  

Acesso em: 8 ago. 2014.
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A relação entre imagens, os intertextos, com os quais a arte con-
temporânea estrutura suas expressões, desafia o leitor a estabele-
cer comparações, relacionar imagens e buscar informações sobre os 
contextos de produção das diferentes referências que estão presentes 
em um objeto de arte. Por isso, o leitor é criativo no olhar, produz 
sentidos quando se relaciona com a obra. Assim, a significação para 
arte não é propriedade do objeto artístico e nem é atribuída, somente, 
à interpretação do sujeito leitor. O sentido é produzido na relação de 
leitura que é estabelecida. 

Para Cañizal (1993), uma leitura da intertextualidade entre diferentes 
discursos pictóricos remete ao exame das mudanças que ocorrem no qua-
dro de partida quando assume outra expressão. Supomos que, também 
com objetos de arte, ocorra o mesmo, isto é, que seja necessário pensar 
sobre as mudanças entre discursos nos quais encontramos princípios 
comuns, mas, ao mesmo tempo, nos colocam diante de diferenças cultu-
rais e formais. Que mudanças se estabelecem na forma de expressão dos 
discursos? Qual a relação entre os elementos de um e de outro? O que foi 
acrescido ao segundo objeto que o diferencia do primeiro?

No intuito de possibilitar a reflexão sobre a intertextualidade nas ar-
tes, sugerimos a atividade a seguir. Nessa experiência, você entrará em 
contato com as obras de dois artistas, um local e outro internacional, que 
têm como característica em comum a produção da arte do movimento. 

A arte do movimento e o movimento da 
arte em Zé de China, Calder e Palatinik

A intenção de apresentar o movimento sempre esteve presente 
na história da arte. Podemos ver, como exemplo, a representação 
do movimento nas pinturas rupestres. Mas foi preciso sair da bidi-
mensionalidade e da proposição apenas visual do movimento. No 
século XX alguns artistas se destacaram por enfatizar o cinetismo 
em seu processo criador, entre eles Alexander Calder. Ele nasceu 
em 22 de julho de 1898, em Lawnton, na Pensilvânia, morreu em 
1976, na cidade de Nova Iorque. Em 1932, Calder construiu uma 
escultura suspensa que foi denominada por Marcel Duchamp de 
Móbile. A partir de então, o termo cinético passa a ser atrelado à 
obra de Calder. Tal termo está relacionado à ideia de movimento. 
Logo, o movimento é o principio de estruturação da produção de 
Calder. Com a criação dos móbiles, a obra de arte deixa sua condi-
ção estática e bidimensional para se tornar um objeto móvel. Como 
é possível observar na imagem a seguir.
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Figura 14 – Vermelho Triunfante (Calder, 1959-1963).

Fonte: Adaptado de <http://chevabrutta.fi les.wordpress.com/2014/04/alexander-calder-triumphant-red-

and-jean-prouvc3a9-chaise-metropole-n-305-gagosian-gallery.jpg>.  Acesso em: 8 ago. 2014.

No Rio Grande do Norte, José Daniel Filho, Zé de China, observa 
o princípio do movimento para criar estruturas cinéticas que dão 
movimento a esculturas de madeira. Zé de China nasceu em 5 de 
maio de 1956, em Major Sales – RN. Ele iniciou sua produção com 
objetos utilitários como bacias, lamparinas e brinquedos. O potiguar 
era ferreiro por profi ssão. Mas, há cerca de 10 anos, Zé de China pro-
duz também outros objetos sem o intuito utilitário. Além de escultor, 
ele também trabalha na roça, que é sua principal fonte econômica.

Figura 15 – (a) A casa de Zé de China (b) Zé de China e o Pilão.

Fonte: (a) Foto do acervo particular de Francisco Francinildo da Silva; (b) Foto do acervo particular de 

Francisco Francinildo da Silva.
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O artista cria e constrói cataventos e, além desses, produz escul-
turas e dá a elas movimento. Os temas de seus trabalhos remetem 
à cultura cotidiana de sua região; formas e cores que se movem em 
estruturas lúdicas, como podemos observar nas imagens a seguir.

Figura 16 – Ofi cina.

Fonte: <http://vernaculo.ufrn.br/wp-content/uploads/IMG_6817.jpg>.  Acesso em: 8 ago. 2014.

Figura 17 – (a) Catavento; (b) pilão.

Fonte: (a) <http://vernaculo.ufrn.br/wp-content/uploads/IMG_6932.jpg>; (b) <http://i.ytimg.com/vi/

hfxKD8VRRqY/hqdefault.jpg>. Acesso em: 8 ago. 2014.
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Agora que você foi apresentado a Zé de China e Calder, continue sua 
pesquisa sobre esses artistas do movimento. Inclua em sua busca o nome 
de Abranham Palatnik, artista natural do Rio Grande do Norte que se tor-
nou referência na arte cinética brasileira. Na internet, colete informações 
sobre o processo criador dos três artistas e estabeleça comparações entre 
eles. Desse modo, observe as obras, descreva-as, enfatize as semelhanças 
e diferenças existentes entre elas. Contextualize o processo de produção 
dos três artistas em relação à cultura em que estão imersos. 

Ao longo de sua pesquisa, produza um texto que contemple os 
resultados de suas buscas e que seja expressão de suas leituras acerca 
do movimento da arte na arte do movimento de Calder, Zé de China 
e Palatinik. Portanto, trate, sobretudo, da intertextualidade que pode 
existir entre os três artistas e, para finalizar o texto, aponte algumas 
possibilidades de trabalho com esses artistas na escola.

Os textos sugeridos a seguir, tratam da organização do ensino de 
arte de forma geral e da imprescindível necessidade de organização 
de práticas pedagógicas que tenham como objetivo o desenvolvi-
mento do olhar sensível dos educandos para as imagens do mundo 
e, em especial, da arte. 

FERRAZ, Maria Heloisa de Toledo; FUSARI, Maria F. de Resende. 
Metodologia do ensino de arte: fundamentos e proposições. 2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2009.

O livro “Metodologia do Ensino de Arte: fundamentos e pro-
posições” trata do ensino e aprendizagem da arte na infância em 
contextos escolares. Nesse trabalho, as autoras retomam a relação 
entre as tendências históricas da educação brasileira e ensino da arte, 
além de abordar alguns aspectos do desenvolvimento das linguagens 
artísticas na infância. 

PILLAR, Analice Dutra. (Org.). A educação do olhar no ensino de 
arte. Porto Alegre: Mediação, 1997.

O livro “A educação do olhar no ensino de arte”, organizado 
pela pesquisadora e professora da UFRGS Analice Dutra Pillar, é 
composto por textos que tratam da formação do olhar sensível por 
meio de práticas de leitura de imagens.
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PONTES, Gilvânia Maurìcio Dias de. A presença da arte na educação 
infantil: olhares e intenções. 2001. 188 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2001.

Esse texto traz uma abordagem das proposições de práticas com 
linguagens artísticas na infância relacionadas à proposta pedagógica 
de uma escola para crianças de 2 até 6 anos. Trata do processo de 
ensino e aprendizagem das artes na infância, enfatizando a intencio-
nalidade da prática pedagógica.

ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leituras da arte 
na escola. Porto Alegre: Mediação, 2003.

Esse livro é resultado de uma pesquisa que aborda a leitura de 
imagens da arte, elencando aspectos do processo de desenvolvimento 
da leitura de imagens.

Nesta aula, você foi desafiado a estabelecer relações 
entre o ensino de Artes Visuais e as prática pedagógicas. 
Logo, você foi incitado a relembrar suas experiências 
estéticas e pensar sobre a organização de experiências para 
as crianças em situações de ensino da Artes Visuais. Esteve 
diante de imagens, produzidas por artistas diferentes, mas 
que trazem textos visuais que se relacionam, isto é, você foi 
apresentado ao conceito de intertextualidade, especialmente 
na arte contemporânea. A relação entre experiência estética, 
visualidade, Artes Visuais  e ensino permeou a estruturação 
da aula, mas ir além do que foi dito é, a partir de agora, sua 
tarefa de pesquisa como futuro professor. 
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Autoavaliação
Com base na leitura desta aula e nas atividades desenvolvidas 

por você, reflita sobre as seguintes questões:

Professores e crianças estão imersos em um mundo de 
imagens. Como essas imagens são tratadas na escola?

A partir dos pontos elencados no texto, reflita, discuta e 
registre, com seus colegas, algumas possibilidades peda-
gógicas para desenvolver com seu futuro aluno, conside-
rando a relação entre a promoção de experiências estéticas 
e artísticas e, ainda, o trabalho com o conteúdo específico 
das Artes Visuais.
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Anotações
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Índice de imagens e licenças
Capa e folha de rosto
Imagem abstrata de liquidos coloridos.
Fonte: Freepik.com

P. 09 – Abertura da Aula 1
Materiais variados de pintura.
Fonte: Freepik.com 

P. 13 – Objetivos da Aula 1
Pinceis diversos sobre pintura.
Fonte: Freepik.com

P. 14 - Abertura de conteúdo da Aula 1
Pinceis diversos sobre pintura.
Fonte: Freepik.com

P. 43 – Abertura da Aula 2
Trompete e partituras perto de bebida e bloco de notas.
Fonte: Freepik.com

P. 45 -Objetivos da Aula 2
Mãos tocando teclado.
Fonte: Rawpixel.com / Freepik

P. 46 – Abertura de conteúdo da Aula 2
Close-up de Partituras.
Fonte: Freepik.com

P. 63 – Abertura da Aula 3
Close-up de violão.
Fonte: Rawpixel.com / Freepik

P. 66 – Abertura de conteúdo da Aula 3
Fundo de música de instrumentos de jazz no quadro-negro escuro.
Fonte: Natanaelginting / Freepik

P. 67 -Objetivos da Aula 3
Violino com a folha de música.
Fonte: Onlyyouqj / Freepik
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P. 87 – Abertura da Aula 4
Closeup de bailarina jovem prática ballet com professor.
Fonte: Rawpixel.com / Freepik

P. 89 -Objetivos da Aula 4
Grupo de três meninas de bailarinas sentada no chão.
Fonte: Freepik.com

P. 90 – Abertura de conteúdo da Aula 4
Jovem bailarina feminina praticando no estúdio de dança.
Fonte: Freepik.com

P. 115 – Abertura da Aula 5
Visão lateral se salto de bailarina.
Fonte: Freepik.com

P. 117 -Objetivos da Aula 5
Dançarina profissional feminina posando no chão.
Fonte: Freepik.com

P. 118 – Abertura de conteúdo da Aula 5
Visão de cima de pernas de bailarina dançando.
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