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ERA UMA VEZ UMA CIDADE 
QUE POSSUÍA UMA 
COMUNIDADE, 
QUE POSSUÍA UMA 
ESCOLA. 
MAS OS MUROS 
DESSA ESCOLA
ERAM FECHADOS 
A ESSA COMUNIDADE. 
DE REPENTE, 
CAÍRAM-SE OS MUROS 
E NÃO SE SABIA MAIS ONDE 
TERMINAVA A ESCOLA, 
ONDE COMEÇAVA 
A COMUNIDADE. 
E A CIDADE PASSOU 
A SER UMA 
GRANDE AVENTURA DO

CONHECIMENTO.

Texto extraído do DVD "O Direito de Aprender", uma realização da
Associação Cidade Escola Aprendiz, em parceria com a UNICEF.
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051A Série Mais Educação

P ensar na elaboração de uma proposta de Educação Integral como política pública 
das escolas brasileiras é refletir sobre a transformação do currículo escolar ainda tão 
impregnado das práticas disciplinares da modernidade. O processo educativo, que se 
dinamiza na vida social contemporânea, não pode continuar sustentando a certeza de 

que a educação é uma tarefa restrita ao espaço físico, ao tempo escolar e aos saberes sistematizados 
do conhecimento universal. Também não é mais possível acreditar que o sucesso da educação 
está em uma proposta curricular homogênea e descontextualizada da vida do estudante. 

 Romper esses limites político-pedagógicos que enclausuram o processo educacional na 
perspectiva da escolarização restrita é tarefa fundamental do Programa Mais Educação. Este 
Programa, ao assumir o compromisso de induzir a agenda de uma jornada escolar ampliada, como 
proposta de Educação Integral, reafirma a importância que assumem a família e a sociedade no 
dever de também garantir o direito à educação, conforme determina a Constituição Federal de 1988:

 Nesse sentido, abraçando a tarefa de contribuir com o processo de requalificar as práticas, 
tempos e espaços educativos, o Programa Mais Educação convida as escolas, na figura de seus 
gestores, professores, estudantes, funcionários e toda a comunidade escolar, a refletir sobre o 
processo educacional como uma prática educativa vinculada com a própria vida. Essa tarefa exige, 
principalmente, um olhar atento e cuidadoso ao Projeto Político-Pedagógico da escola, pois é a 
partir dele que será possível promover a ampliação das experiências educadoras sintonizadas 
com o currículo e com os desafios acadêmicos. 

 Isso significa que a ampliação do tempo do estudante na escola precisa estar acompanhada de 
outras extensões, como os espaços e as experiências educacionais que acontecem dentro e fora 
dos limites físicos da escola e a intervenção de novos atores no processo educativo de crianças, 
adolescentes e jovens. O Programa Mais Educação entende que a escola deve compartilhar 
sua responsabilidade pela educação, sem perder seu papel de protagonista, porque sua ação é 
necessária e insubstituível, mas não é suficiente para dar conta da tarefa da formação integral.

 Para contribuir com o processo de implementação da política de Educação Integral, o Programa 
Mais Educação, dando continuidade a Série Mais Educação (MEC), lançada no ano de 2009 
e composta da trilogia: Texto Referência para o Debate Nacional, Rede de Saberes: pressupostos 
para projetos pedagógicos de Educação Integral e Gestão Intersetorial no Território, apresenta os 
Cadernos Pedagógicos do Programa Mais Educação pensados e elaborados para contribuir 
com o Projeto Político-Pedagógico da escola e a reorganização do seu tempo escolar sob a 
perspectiva da Educação Integral.

 Esta série apresenta uma reflexão sobre cada uma das temáticas que compõem as possibilidades 
educativas oferecidas pelo Programa Mais Educação, quais sejam:
▪ Acompanhamento Pedagógico;

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da socie-

dade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. (Art. 205, CF)



06 ▪ Alfabetização; 
▪ Educação Ambiental; 
▪ Esporte e Lazer; 
▪ Direitos Humanos em Educação; 
▪ Cultura e Artes; 
▪ Cultura Digital; 
▪ Promoção da Saúde; 
▪ Comunicação e Uso de Mídias; 
▪ Investigação no Campo das Ciências da Natureza; 
▪ Educação Econômica. 

 Em cada um dos cadernos apresentados, sugere-se caminhos para a elaboração de propostas 
pedagógicas a partir do diálogo entre os saberes acadêmicos e os saberes da comunidade. A 
ideia de produção deste material surgiu da necessidade de contribuir para o fortalecimento e o 
desenvolvimento da organização didático-metodológica das atividades voltadas para a jornada 
escolar integral. Essa ideia ainda é reforçada pela reflexão sobre o modo como o desenvolvimento 
dessas atividades pode dialogar com as áreas de conhecimento presentes na LDB (Lei 9394/96) 
e a organização escolar visualizando a cidade e a comunidade como locais potencialmente 
educadores.

 Outros três volumes acompanham esta Série, a fim de subsidiar debates acerca dos temas: 

 
▪ Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva; 
▪ Territórios Educativos para a Educação Integral: a reinvenção pedagógica dos espaços e tempos 

da escola e da cidade;
▪ Educação Integral no Campo. 

 Faz-se necessário salientar que as proposições deste conjunto de cadernos temáticos não 
devem ser entendidas como uma apresentação de modelos prontos para serem colocados em 
prática, ao contrário, destinam-se a provocar uma reflexão embasada na realidade de cada 
comunidade educativa, incentivando a atenção para constantes reformulações. Portanto, estes 
volumes não têm a pretensão de esgotar a discussão sobre cada uma das áreas, mas sim qualificar 
o debate para a afirmação de uma política de Educação Integral.

 Desejamos a todos uma boa leitura e que este material contribua para a reinvenção da educação 
pública brasileira!



072Apresentação do Caderno

1 Referência retirada do Programa “Salto para o Futuro”, série Cultura Viva, Escola Viva. TV Educativa/MEC, 2009.

EDUCAÇÃO E CULTURA

A partir da contribuição de Paulo Freire, um dos maiores pensadores brasileiros, é 
possível dizer que a educação deve ser uma prática participativa inseparável do âmbito 
da cultura. Na época em que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação de 
São Paulo, ele afirmou: “não basta à Escola Pública matricular meninos e meninas em 

suas atividades e programações. Precisamos ir além disso. É preciso garantir vaga e matricular a 
cultura desses meninos e meninas [...]” 1.

  Mas, como pensar os desafios metodológico  que envolvem a articulação entre educação 
e cultura, sem nos referimos à diversidade cultural brasileira, sem nos referirmos à riqueza e 
importância das linguagens (visual, dramática, musical, corporal) que se espalham pelo território 
nacional e refletem os saberes de cada região e de sua população? A aceitação e o reconhecimento 
dessa diversidade implicam em revermos, inclusive, certo elitismo peculiar à formação cultural, 
deixando de lado as hierarquias criadas entre erudito e popular. 

 Essas ideias nos levam a Darcy Ribeiro que, com tanta propriedade, estudou nossos contornos, 
buscando formular uma teoria da cultura que pudesse colaborar para nossa própria inteligibilidade. 
O autor indaga em seu último livro O Povo Brasileiro: “como estabelecer a forma e o papel da nossa 
cultura erudita, feita transplante, regida pelo modismo europeu, frente à criatividade popular, 
que mescla as tradições mais díspares para compreender essa nova versão do mundo e de nós 
mesmos?”. (RIBEIRO, 1995, p. 15)

 Segundo Darcy, sem o exercício repetido e reprocessado da pergunta “Como encontramos a 
nós mesmos?”, não é possível nos referirmos a um povo do Brasil. Para ele, estamos ainda na luta 
para nos compormos diante da diversidade da qual fazemos parte, nos compreendermos como 
um povo novo, ao mesmo tempo singular e plural.  

 Essas são questões que estão inseridas no nosso cotidiano de educadores, afinal, somos nós 
que cumprimos o importante papel de agentes no processo de constituição de um povo. Portanto, 
perceber a educação como cultura é fundamental para a formulação de metodologias educacionais 
de qualidade capazes de assimilar os vários aspectos culturais como fatores relevantes e que 
podem ser utilizados em benefício de melhores resultados educativos. Compreender que a 
educação faz parte e tem responsabilidades com o processo de constituição e transformação de 
um povo, é encará-la como suporte para a composição de contornos culturais.  Além disso, é 
preciso lembrar, também, que a Educação Integral deve ser estruturada a partir de um diálogo 
entre comunidade e escola, entre estudantes e professores, levando-se em conta os saberes locais 
e a cultura da região. 



 Podemos dizer que, sem dúvida, estamos aprendendo com estes novos desafios.  Neste sentido, 
ao mesmo tempo em que presenciamos experiências escolares em que algumas práticas ampliam 
a noção de currículo, encontramos, também, experiências que estão, de fato, “escalando” os muros 
da escola, contemplando outros saberes em outros espaços.  Firma-se, assim, a importância de 
cada escola constituir seu próprio Projeto Político-Pedagógico (PPP) e, através de sua efetividade, 
integrar a unidade escolar ao território do entorno.  

 Uma proposta de educação Integral, como pretende o Programa Mais Educação, exige, para 
além da compreensão conceitual do termo, a efetiva busca de um projeto pedagógico articulado 
no todo da escola, sem diferenciar turno e contraturno. E, quando falamos neste todo, estamos 
abordando a ideia de uma formação “mais completa possível” para o ser humano que, dentre 
vários aspectos, dialoga com os saberes escolares e comunitários, integra a comunidade escolar 
nas práticas educativas, visualiza os espaços da cidade como espaços em potencial educativos e 
propõe uma articulação dos conhecimentos, uma educação intercultural. 

 Em seu livro O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro nos lembra de que “nunca houve na história do 
Brasil um povo livre, uma sociedade estruturada a partir dos interesses da população em busca de 
sua prosperidade” (RIBEIRO, 1995, p. 408). Apesar de grave, temos que admitir que esta afirmação 
é bastante verdadeira, e, talvez, seja esse o nosso grande desafio: inventarmo-nos.  

 Tendo em vista as palavras instigantes de Darcy Ribeiro, não podemos esquecer que, 
atualmente, no Brasil, milhões de crianças, jovens e adultos não conseguem permanecer e 
concluir o processo de escolarização, apesar de ter em lei o seu acesso garantido. Os números nos 
oferecem a dimensão dos obstáculos deste caminho, levando-se em conta, ainda, a existência de 
problemas diferenciados em cada região do país. 

 Para nós educadores, conhecermos melhor nossos alunos, como eles vivem, o que eles sabem, 
em que acreditam e qual o sentido que conferem à leitura e à escrita, entre outros saberes, é 
condição básica para a estruturação de ações educativas mais competentes e que possam unir a 
cultura comunitária à prática acadêmica.

 Nesse sentido, a escolaridade e o conhecimento são responsabilidades compartilhadas em que 
é preciso explicitar às articulações entre sociedade civil, instituições de ensino, pesquisadores e 
educadores, cabendo ao governo federal coordenar as ações e programas indutores de políticas 
públicas. 

 Podemos, aqui, sublinhar, por exemplo, o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania 
– Cultura Viva, do Ministério da Cultura (MINC), que tem por objetivo incentivar, preservar e 
promover a diversidade cultural brasileira, ao contemplar iniciativas culturais locais e populares 
que envolvam comunidades em atividades de arte, cultura, educação, cidadania e economia 
solidária. Segundo o coordenador Célio Turino (Secretário da Secretaria de Cidadania Cultural 
e Coordenador do Programa Cultura Viva), o Cultura Viva é “um programa de acesso aos meios 
de formação, criação, difusão e fruição cultural, cujos parceiros imediatos são agentes culturais, 
artistas, professores e militantes sociais, que percebem a cultura não somente como linguagens 
artísticas, mas também como direitos, comportamento e economia.”2  Foi concebido como 
uma rede orgânica de criação e gestão cultural tendo como objetivo estimular a criatividade, 
potencializar desejos e criar um ambiente propício ao resgate da cidadania, articulando atores 
pré-existentes, pelo reconhecimento da importância da cultura produzida em cada localidade. 

 O Programa prevê o envolvimento intelectual e afetivo da comunidade promovendo o estímulo 
à criação e à participação sociocultural, incentivando o processo de reinterpretação cultural, 

2 Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania. Cultura Viva: Autonomia, Protagonismo e Fortalecimento Sociocultural para o Brasil. MINC/2010, p. 8.
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09estimulando a aproximação e envolvimento “entre diferentes formas de representações artísticas 
e visões de mundo.”3 Tem como público prioritário o envolvimento de todos os brasileiros 
e brasileiras de todas as idades e regiões sejam de comunidades urbanas, indígenas, rurais ou 
remanescentes quilombolas.

 O Cultura Viva é formado por diferentes ações, tendo os Pontos de Cultura como os principais 
articuladores das ações e sedimentação do Programa. Estes atuam como mediadores na relação 
entre Estado e sociedade, agregando agentes culturais que articulam e impulsionam um conjunto 
de ações nas comunidades, e destas entre si. O Ponto não tem um modelo único ou rígido de 
programação e atividades; o aspecto comum a todos é a transversalidade da cultura e a gestão 
compartilhada entre poder público e comunidade.

 O Programa favorece, ainda, iniciativas e encontros entre expressões de pessoas e grupos da 
Cultura Popular; a partir dele, podemos incorporar à Educação Integral possibilidades temáticas, 
segundo variados calendários culturais: das microrregiões, do plantio-colheita, da tradição 
religiosa, da criação artística musical, instrumentista, etc., ou seja, podemos incorporar o lúdico, 
a oralidade, a expressão corporal e outras linguagens de criação e circulação de conhecimento.   

 Os Pontos de Cultura e Ação Griô são dimensões do Programa Cultura Viva que, desde o seu 
engendramento, solicitaram aos proponentes que seu credenciamento fosse embasado num PPP 
fruto da parceria com a escola pública. Neste sentido, a apreensão da realidade local, a articulação 
da comunidade escolar e o compromisso com uma educação integral são pontos estruturantes 
para a composição deste Plano, na medida em que quisermos torná-lo significativo no processo 
educacional. Para maiores informações sobre os Programas e suas ações, você pode acessar o 
portal do Ministério da Cultura (http://www.cultura.gov.br/site/).

 Estas são algumas ações que contribuem para repensar e reverter algumas de nossas “marcas 
de origem”, prejudiciais à formação de um novo modelo educacional. Despojar-se destes hábitos 
“culturais” escolares significa superar a ideia de uma aprendizagem individualizada, a construção 
dos conhecimentos presos aos limites físicos da escola, a organização seriada, o distanciamento 
dos saberes populares e a figura do professor como único detentor do saber, dentre outros.  

 As pesquisas mais recentes (Redes de Aprendizagem UNICEF/MEC/INEP)4, no campo da 
educação brasileira, têm apontado que as escolas que mais avançaram no diálogo com a cultura 
local foram as que atingiram os resultados mais positivos. Podemos nos perguntar: o que estão 
fazendo estas experiências? Como essas escolas registram e socializam seus feitos? Podemos 
“des-cobrir” e divulgar alguns indicadores de uma Pedagogia da Cultura nessas iniciativas?  Se 
não há registro sistemático, e, se a socialização de resultados ficar restrita à comunicação oral, 
como poderemos descobrir maneiras de mapear, refletir e divulgar?  Seriam essas experiências 
geradoras de políticas públicas capazes de darem novos rumos aos Projetos Político-Pedagógicos 
construídos pelas escolas?

  Parece óbvio, embora, ainda, não seja uma prática, que não há como um professor colocar-se à 
frente de um projeto de curso sem dialogar com os atores, territórios e saberes sociais que compõem 
sua realidade. Acreditando que é possível progredir nessa direção, o Programa Mais Educação vem 
desenvolvendo uma metodologia articulada, um sistema de saberes capaz de assumir diversas 
formas, mantendo-se aberto às respostas e experiências de todos. Esta metodologia trata-se de 
um instrumento pedagógico destinado a facilitar as relações que queremos construir entre os 
saberes escolares e a cultura, valorizando os aspectos culturais específicos de uma determinada 
região/comunidade, procurando entrelaçar estes dois universos em busca de uma formação mais 
dinâmica e holística dos indivíduos.

3 Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania. Cultura Viva: Autonomia, Protagonismo e Fortalecimento Sociocultural para o Brasil. MINC/2010, p. 10.
4 Redes de aprendizagem: boas práticas de municípios que garantem o direito de aprender. Brasília, DF: UNICEF, 2008.



10  A proposta pedagógica que estrutura o Programa Mais Educação parte, também, do legado de 
Freire; do princípio de que crianças e jovens de qualquer região, em meio aos desafios acadêmicos, 
vivem num mundo com diversas experiências culturais e estas nos desafiam enquanto educadores, 
e também a outros profissionais da área, a relacioná-las aos saberes escolares. Essa visão nos leva a 
pensar as escolas como espaços da cultura, e, consequentemente, nós, educadores, independente 
de nossa área de atuação, como agentes culturais. 

 Portanto, o Programa Mais Educação pretende compor estratégias pedagógicas que 
incentivem o diálogo e as trocas entre grupos distintos, contribuindo assim para a reformulação 
do funcionamento das instituições educativas, a fim de inseri-las na lógica da inclusão e da 
formação integral de crianças, adolescentes e jovens. 

O Programa Mais Educação tem o desafio de incentivar educadores a assumirem o papel 
de pesquisadores da cultura local, recuperando a dimensão investigatória no exercício 
da docência. 

 Conceber a cultura como um sistema de relações de sentido, como nos apontam 
antropólogos contemporâneos (Geertz, 2001 e Canclini, 2005), coloca a nossa prática pedagógica 
em meio ao debate, pois a escola, ao menos como conceito, funciona como espaço público, local 
de cruzamento de culturas, de relações de grupos e saberes.

 Para pensarmos as articulações entre cultura e educação, recorremos a um pensamento mais 
contemporâneo em torno da didática para quem o currículo, em síntese, pode ser considerado 
como “um espaço público em que, em meio a práticas, relações sociais e embates, se produzem 
significados e identidades. Nesse espaço, novos tempos podem ser anunciados” (MOREIRA, 2001).

 Estudar os caminhos que levam à construção de uma didática interdisciplinar requer que 
pensemos currículo como prática social, como espaço de debate entre diferentes, como território 
contestado, historicamente construído, que se articula diretamente com a pesquisa didática do 
professor, seja em sua prática docente, como em sua formação. 

 Entre as visões multiculturais e interculturais em torno do tema das diferenças, diversos autores 
afirmam (MOREIRA, 2001; CANCLINI, 2005; GEERTZ, 2001) que o termo multiculturalismo 
induziria a uma concepção de sociedade construída como um mosaico, formada por culturas 
diferentes, dando atenção às minorias, mas sem, necessariamente, atentar para a integração das 
mesmas. A expressão interculturalismo, por sua vez, sugeriria a interação, a troca, as sucessivas 
transformações decorrentes da expressão do diálogo. 

 O problema nos leva a reflexão: como nós, professores temos nos relacionado com as 
diferenças? Poderiam as escolas ser espaços em que o diálogo é condição para o desenvolvimento 
de uma didática aberta à pluralidade cultural? Estamos construindo este diálogo? Ele é possível? 
Como conquistá-lo?

 Mostra-se, então, indispensável refletir sobre os procedimentos capazes de garantir que nossos 
currículos e práticas pedagógicas possam representar espaços de pesquisa didática apoiada 
nas diferenças que nos marcam. Que princípios precisam ser garantidos para que os projetos 

3 Professor como pesquisador 
da cultura local
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pedagógicos realizados por escolas de nosso país possam estar associados à expressão de nossa 
rica diversidade cultural? 

 Muitas vezes, somos habituados a compreender os nossos educandos como sujeitos em 
situação de fracasso escolar. Charlot (2007) nos ensina que o problema é que “fracasso escolar” 
remete sempre a uma noção de fenômenos designados por uma ausência, uma recusa de estudar, 
à transgressão de regras. Desse ponto de vista, o fracasso escolar é sempre abordado como uma 
diferença entre alunos, currículos e estabelecimentos, isto é, o fracasso escolar, nessa perspectiva, 
nos faz concluir que a diferença é uma falta, pois produz deficiências. 

 A teoria da deficiência sociocultural realiza uma leitura “negativa” da realidade social, que 
se manifesta em termos de faltas. “A análise da relação com o saber implica, ao contrário, uma 
leitura ‘positiva’ desta realidade: liga-se a experiência dos alunos a sua interpretação do mundo, 
a sua atividade”5 , ou seja, para a estruturação de uma didática intercultural, é necessário que nós, 
professores, sejamos capazes de ler/compreender a cultura em seus aspectos visíveis (materiais 
– cerâmica, instrumentos musicais, construções históricas  etc.) e invisíveis (imateriais – festas 
religiosas e populares, danças, modos de culinária, cantorias, relações sociais e familiares, etc.):

 
 
 O problema é, portanto, de ordem epistemológica e metodológica. Praticar uma leitura 
positiva é mais do que perceber conhecimentos adquiridos além das carências. É ler de outra 
maneira o que é lido como lacuna. Charlot (2007), diante de uma situação de fracasso escolar, 
realiza uma leitura positiva ao perguntar o que está acontecendo com esse estudante e não o 
que falta, as lacunas existentes. Trata-se de uma postura interessada em reconhecer o que leva 
a diferenças (por que o aluno fracassa?), buscando, a partir daí, o aprendizado que o desafia.

 Propomos uma didática intercultural, na qual tentamos entender o educando, a partir da sua 
história, compreendendo o indivíduo como um sujeito que interpreta, interfere e questiona o 
mundo, “inaugurando” outros mundos, isto é, como sujeito que produz cultura, enquanto curte 
cultura. O sujeito do saber não pode ser compreendido sem que se pense em sua relação com o 
mundo. Os sujeitos estruturam-se através desta relação. “Não é possível pensar somente a razão 
em separado do mundo.”7   

 A ideia de saber implica a de sujeito e suas relações com o mundo. Nada nesta área pode ser 
estudado em separado. Tudo está em relação. “Se a questão do saber é importante, é porque saber 
é relação.”8 

 Para além da ordem estritamente racional, precisamos reconhecer que as relações de saber são 
mais amplas, são relações sociais. E este saber social não enfrenta só o desafio de ser reconhecido, 
mas também o de ser construído. Esta dimensão do sujeito com o saber, como construção, é que 
lhe permite instalar-se no mundo, constituí-lo. O valor e o sentido do saber também vão nascer 
das relações dessa apropriação.

5 CHARLOT, 2007, p.30
6 CHARLOT, 2007, p.30
7 CHARLOT, 2007, p.60
8 CHARLOT, 2007, p.61

A leitura negativa é a forma como as categorias dominantes veem as 
dominadas... Mas, então, o que fazer? O que seria uma 

leitura positiva? 
Praticar uma leitura positiva é prestar atenção também ao que as

 pessoas fazem, conseguem, têm e são, e não somente àquilo em que elas 
falham e às suas carências6.  



12  Como professores, nosso desafio é compreender estas relações do ponto de vista central da 
questão do “aprender”. Atuamos num ponto de intercessão, em que se manifesta uma tensão 
constante através da presença de diversas ciências, mas somos desafiados a enfrentar o problema 
de forma distinta, articulando as questões axiológicas (o que devemos fazer?) e a preocupação 
com as práticas (o que podemos fazer e como?). 

 Uma escola que trabalhe numa dimensão intercultural e que promova uma educação para 
o reconhecimento do “outro”, através do diálogo entre diferentes grupos sociais e culturais, 
desafia-nos. Como afirma Candau (2009), precisamos construir uma escola para a negociação 
cultural, que enfrente os desafios da assimetria e avance na direção de um projeto comum, pelo 
qual as diferenças são dialeticamente integradas. Nesse sentido, afirma-se:

 Segundo a autora, a didática e a pedagogia são ações políticas, sociais, históricas e, portanto, 
coletivas. Se, atualmente, o campo da didática está desafiado a enfrentar as relações com a 
cultura, este enfrentamento não corresponde a algo externo à escola, na mesma medida em que, 
se os alunos estão presentes em salas de aula, suas culturas também estão. 

 Nosso desafio é transformar a diversidade cultural em uma vantagem pedagógica, de forma 
a torná-la cúmplice de nossas pesquisas e capazes de nos reinventar. Nós, professores podemos 
investigar como trabalhar as diferenças a partir da interlocução e do diálogo. Candau (2009) 
defende “[...] a posição de que a diferença é constitutiva, intrínseca às práticas educativas, está no 
chão da escola, e atualmente é cada vez mais forte a consciência dos educadores de que integra o 
núcleo fundamental de sua estruturação/desestruturação.” Também afirma “[...] ser fundamental 
ter presente a dimensão cultural, para potenciar os processos de aprendizagem, torná-los mais 
significativos e produtivos para todos os alunos e alunas.”10  

 A escola tem dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Os projetos pedagógicos 
estruturam-se, geralmente, buscando a neutralização e a padronização, pois repetir, 
aparentemente, é mais seguro do que aventurar-se no desconhecido. Reconheçamos: as escolas, 
ainda, não sabem escutar e apoiar-se em expressões da diversidade cultural!  Ainda, não sabemos 
como encarar a diversidade e, a partir dela, compreender nosso inacabamento. Para tanto, 
fornecer saídas para a crise em que se encontra, é uma responsabilidade nossa. 

          Uma didática construída em contextos interculturais permite que os diferentes sejam o que 
realmente são em relações de negociações, conflito e reciprocidade. Escola e comunidade são 
desafiadas a se complementar, uma em direção à outra. Deste modo, contemplamos a diversidade 
considerando que cada turma é única, assim como também o são cada escola, comunidade ou 
região. Este exercício de reconhecimento exige recuperarmos a dimensão pesquisadora, tanto 
dos professores, quanto dos estudantes. 

9 CANDAU, 2009, p. 60
10 CANDAU, 2009, p. 60

Esta perspectiva ainda está em gestação de forma muito tímida e frágil, 
e os desafios para processos educativos são muitos, mas acredito que é 

possível caminhar nesta direção, fazendo do diálogo intercultural um eixo 
fundamental para reinventarmos a escola e construir permanentemente 

saberes, valores e práticas compartilhadas pelos diferentes grupos 
socioculturais presentes numa sociedade determinada9.



 Nossas pesquisas acontecem no cotidiano da escola e não apenas na Universidade. Se 
compreendemos a escola como espaço público onde se cruzam culturas e produção de saberes, 
podemos pensar a atuação do professor para além de mero transmissor de conhecimento; podemos 
superar o modelo de “professor aplicador de metodologia” fruto de racionalidade técnica. A escola 
precisa tornar-se também espaços de pesquisa e de formação dos profissionais, assegurando uma 
base reflexiva formadora. Escolas não são somente lugar-e-calendário de aplicação de saberes; 
elas podem tornar-se espaços privilegiados de diálogo entre teorias e práticas, ou seja, de reflexão 
pedagógica e de construção de saberes sobre a própria prática educativa.

 Abaixo, apresentaremos uma sugestão de um “plano de aula”. Lembrando que se trata apenas 
de uma sugestão, pois cada escola tem a sua realidade.

Anotações para um plano de aula elaborado, conforme didática 
interdisciplinar-intercultural, por meio de “aulas-encontro” de letramento cultural

O que seria uma “aula-encontro”?
 Nós, professores, podemos lecionar conteúdos de forma não convencional, isto é, planejamos 
conteúdos que emergem na situação “aula-encontro”. Temos, aqui, alguns encaminhamentos facilitadores 
desse planejamento:

1º Podemos perceber o dinamismo da cultura em cada aula lecionada?
 Sim, o dinamismo cultural se expressa conforme vários calendários: civil, religioso, ecológico, 
regional, sazonal, desportivo, institucional e emocional-biográfico (de cada pessoa).  

Como rastrear? E como tematizar? Há um dinamismo “percebedor”? 
 Um ponto de partida possível é retomar a concepção de professor(a) pesquisador(a), pois, com 
ela, é possível mediar a percepção do dinamismo cultural local, regional e assim por diante. Cada tema 
percebido (rastreado) aparece em cada aula e, o que é melhor, o tema é percebido de forma a solidificar 
um relacionamento (democrático) entre educador e educando, ou seja, esta é uma escolha conjunta.

2º A docência caracteriza-se por diferentes formas de executar o planejamento: 
a) o educador, em cada turno e em cada turma, encaminha o que foi planejado, conforme um fluxo,  

ou de acordo com uma percepção, baseado no conhecimento de si e da turma;        
b) os educandos, que se educam em cidadania, através da participação, são corresponsáveis pela   

“aula-encontro”, eles vivem os conteúdos. 
c) a unidade escolar e a rede (municipal ou estadual) buscam formas de compatibilizar as “aulas-

encontro” dentro de um Projeto Político-Pedagógico (PPP).
 

  Um PPP desdobra-se em etapas, articula tempos, espaços e calendários: (a) do corpo docente da 
unidade escolar; (b) dos estudantes, que se formam “sujeito” em referência à comunidade e em relação 
ao modo de pensamento científico; esse equacionamento (c) é político-pedagógico, isto é, educação é 
também escolarização. Estamos tentando manter o elo escolarização e educação. Cada professor supera 
as paredes da sala de aula, quando se politiza, isto é, sua docência é também ocasião de cidadania, 
percepção da cidade como espaço educativo. 
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 Cada “aula-encontro” é um fluxo que correlaciona conteúdo e continente: 

 - o conteúdo da disciplina é vazado em expressão-expansão biológica e sociocultural. 
  Esse fluxo de conteúdo e continente poderia ser denominado: sistematização.

 3º Cada “aula-encontro” acontece num encadeamento de várias linguagens.  
  Lecionar é sempre plurilinguagens. A relação educador-educando acontece na forma oral, na escrita, 

no gestual, na forma musical, mimética, etc., ou seja, uma “aula-encontro” articula escrita, elementos de 
teatro, de canto, um vídeo-projeção DVD, algum recurso de dança e assim por diante.

  Essa pluralidade polifônica exige que a avaliação seja norteada pelo aprendizado e não norteada 
pelo quantum que for transmitido. Numa didática intercultural e interdisciplinar, o aprendizado não é 
acúmulo, é expressão. Aprender não é recitar ou repetir, é reconhecer, (re)criar. Vale a pena relembrar 
que a relação educador-educando é recíproca, ambos ensinam e ambos aprendem. Isso não é fácil, mas 
é muito prazeroso.  Nós, professores, estamos sempre reinventando o nosso perfil; o avaliador que se 
reconhece avaliado percebe que, por vezes, vive situações de “estar perdido”.

 4º É importante fazer registro, fazer sempre “diário de bordo”.
 A qualidade da avaliação (intercultural e interdisciplinar) requer registro polifônico, isto é, avaliar é 
utilizar a escrita, a fotografia, a dramaturgia (gestual), o repente (cantoria), algum recurso pictórico, etc.;  
por vezes, quando o conteúdo lecionado é complexo, a avaliação (e o registro) podem combinar  duas 
ou mais linguagens.  Cada “aula-encontro” (de todas as disciplinas) planeja e realiza uma avaliação-
registro polifônico, que favorece e amplia a comunicação com a comunidade extraescolar. Ampliam-
se os mecanismos de comunicação: jornalzinho, gravações no celular, feira e varal da produção, uma 
“rádio-escola” organizada pelo diretório estudantil, montagens (em data-show) feitas com recursos de 
informática, alguma grafitagem ou outros registros que favorecem a interação educadores, educandos e 
familiares.

 No conjunto de seus procedimentos e encaminhamentos, essas “aulas-encontro” realizam um 
letramento cultural que envolve educadores, educandos e grupos sociais envolvidos na escolarização. Esse 
envolvimento é um processo que se avoluma, como bola de neve crescente.  Ao ampliar a comunicação 
com grupos sociais (familiares), a escolarização irá aproximar-se das expressões extraescolares, isto 
é, a escolarização “incorpora” a dança regional, “absorve” expressões do grupo de juventude, “assimila” 
recursos dos rituais religiosos, e assim por diante. 

 

 Diante disto, que tal pesquisar a programação cultural da sua cidade e da sua escola? O que 
está acontecendo? Apresentações de dança, teatro, shows, circo, cinema, aquelas expressões 
organizadas, a partir da cultura popular, como repente, mamulengo, presepada, os autos, 
maracatu, cirandas, chulas, boi-bumbá, afoxé, entre outros. Todas estas manifestações servem 
como objeto de pesquisa no processo educativo envolvendo toda a comunidade escolar. 

 Numa didática intercultural a comunidade ganha uma dupla dimensão: a de agente educador e 
a de sujeito que se educa, cabendo a nós, educadores, trilharmos esta via de mão dupla. Para tanto, 
é preciso pensar a escola, também, como uma pequena comunidade condicionada e influenciada 
por outra comunidade mais ampla da qual faz parte. Escola e comunidade não são realidades 
distintas e incomunicáveis, mas interdependentes e mescladas. De acordo com este ponto de 
vista, a comunidade não circunda a comunidade escolar, está, sim, presente nela, facilitando ou 
dificultando o cumprimento de suas funções.



15 Nós, professores, também, poderemos desenvolver nossas pesquisas através dos Pontos de 
Cultura, respeitando o território onde nossa escola está situada. Uma boa opção é utilizar o SIMEC 
(Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle) para mapear os pontos de cultura e 
as bibliotecas que se encontram no entorno escolar. O SIMEC, no seu processo de aprimoramento, 
acrescentará outros espaços e equipamentos culturais, tais quais museus, casas do patrimônio e 
outros que, também, poderão ser observados. É bom ficar sempre de olho, pois a cultura é viva! 
E, lembrem-se, pensando nisso, que não devemos nos prender apenas nos pontos apresentados 
no SIMEC, pois podemos, como pesquisadores, descobrir novas iniciativas e espaços culturais na 
cidade.

IMPORTANTE

 Cada escola pública, que aderiu ao Programa Mais Educação, tem uma senha de acesso ao 
SIMEC (http://simec.mec.gov.br), que possibilita a visualização de um mapa localizando a 
escola, os pontos de cultura e as bibliotecas que estão situados no entorno. Para isso, é só entrar 
com a senha da escola e clicar no globinho à frente do nome da sua instituição.

 Essas pesquisas podem valorizar a relação entre conceitos/reflexões x práticas/ações, 
garantindo, assim, a via de mão dupla essencial para o melhor processo educativo. A 
aprendizagem não deve ser somente conquistada a partir de livros e teorias, mas também, por 
meio dos fazeres e práticas realizadas dentro e fora das escolas. Vale lembrar que, a práxis é 
a atividade por meio da qual a teoria se integra à prática, ou ainda, é através da práxis que 
a prática reconhece a teoria que está impregnada e subjacente a ela. Ao construirmos nossos 
projetos pedagógicos, poderemos utilizar os processos participativos, ou seja, o diálogo com 
diferentes grupos e experiências, sem esquecer-se da participação das lideranças comunitárias, 
como partes integrantes do projeto educacional. 



16 4 A pesquisa em arte: Por que é 
importante a formação em arte?

P romover a fruição e a expressão através da arte e da cultura: quando se produz 
cultura também se produz conhecimento, ou seja, saberes. O objetivo da educação na 
qual acreditamos não é somente dar acesso ao saber, mas também garantir espaço para 
a produção de saberes (expressão material e imaterial). 

▪ A pesquisa em arte é uma experiência única e singular, uma experiência com nós mesmos: 
o que somos e o que são os outros. Trata-se de uma prática que estrutura nossa subjetividade, 
na medida em que trata de uma experiência que é construída de maneira distinta por cada 
um de nós. O que eu crio, só eu crio, não é passível de repetição. O que entendo/percebo/
concluo através da observação do trabalho do outro, é igualmente individual. Diante da arte, 
as interpretações são particulares, porque nossas experiências de vida são únicas. Portanto, 
é preciso considerar a importância da arte como espaço de construção de subjetividades, em 
um mundo que busca homogeneizar nossas experiências, transformando-nos em simples 
consumidores de ideias e produtos.

▪ Criar é necessariamente buscar alterar a ordem estabelecida, é buscar outro real. E é 
essa justamente a potência revolucionária do ato da criação. A experiência com a arte 
é algo avesso a classificações, inimiga implacável de todo pensamento dominador fechado a 
transformações. Trata-se de uma guardiã de possibilidades que não há como pré-determinar. 
As perspectivas não críticas e conformistas em relação ao futuro têm trazido de volta o 
tema da subjetividade como única e legítima alternativa para o homem contemporâneo. Se 
concordarmos que a pesquisa em arte é estruturante de nossa subjetividade, repensar o papel de 
nossa subjetividade em nossas vidas significa valorizar a experiência artística nas origens das 
concepções de sujeito e conhecimento. Dessa forma, poderemos compreender a subjetividade 
como uma reserva de esperança em meio à sensação da falta de saída para os impasses sociais 
que nos desafiam hoje.  Vivemos o caráter e a dimensão educativa das utopias. São elas que 
afloram nos seres humanos a competência do sonhar coletivo. 

▪ O homem não nasce animal e depois adquire cultura. Não! O homem é um animal 
cultural e, desde sempre, elaborou e conquistou sua sobrevivência no planeta através de 
“respostas” que foi criando diante dos desafios que enfrentou. Portanto, precisamos garantir 
nossa condição como seres criadores, sobretudo, numa sociedade que valoriza, principalmente, 
nossa capacidade de consumo em detrimento de nossa capacidade de expressão e criação.

▪ Experiência das diferenças numa perspectiva enriquecedora. No campo da pesquisa em 
arte, o encontro de particularidades ou diferenças é sempre enriquecedor para quem cria porque, 
através do estranhamento do encontro com outro, encontramos novos desafios, vocabulários, 
problemas, enfim, todo o material de que precisamos para estimular nosso raciocínio e nossa 
produção. No campo da arte, podemos experimentar o outro não como adversário, mas como 
agente de instigação enriquecedora. O que afirmamos nas pesquisas com a arte é a experiência 
de que não há identidade sem diferença, nem diferença sem identidade. O meu eu existe porque 
existem outros.



17▪ Cultura criadora: um dos caminhos de emancipação para as nossas vidas é aquele que 
frui numa cultura criadora. Ela poderá nos instrumentalizar para a criação de saídas não 
estereotipadas. Se existem inúmeros problemas aparentemente sem solução, hoje, no mundo, 
talvez estejamos precisando inventar novas formas de pensá-los. A experiência com a arte 
seria uma forma de liberdade do pensar, proporcionar alternativas para o círculo vicioso que 
nos tem trazido desesperança e sofrimento. Nesse sentido, reiteramos que a escola também 
precisa abandonar velhos hábitos que impedem o processo criativo.

▪ Contornos culturais em transformação: inspirados em Paulo Freire, ou na antropofagia de 
Oswald de Andrade, precisamos garantir que as pesquisas em arte nas escolas se constituam 
através de uma metodologia capaz de elaborar-se através de diálogo, de encontro, de escuta 
e de transformação. É importante valorizar as possibilidades de influência mútua, de troca, 
num espaço no qual nossos contornos culturais estão em constante ebulição, inacabados e 
inquietos. Essa atitude aprendida nos permite agir como seres criadores e não consumidores. 
Para isso, não é preciso ser artista ou possuir uma formação especializada em arte, é preciso 
usar o método artístico, ou seja, investigar sem normas fixas e questionar tudo. Descobrir 
sempre, inquietar-se, não render-se. 

▪ É importante que os indivíduos possam permitir-se estar em constante mutação. Nós somos, 
simultaneamente, muitos em um e absolutamente singulares. Isso é maravilhoso! E a arte é 
um excelente espaço para a vivência desta experiência humana. Por isso, compreendemos que 
a arte aliada à educação é um fator fundamental para a transformação social.

▪ Diante do desafio da produção da cultura estamos sempre diante do problema da inter-
relação de sujeitos e objetos. Como desenvolver uma metodologia capaz de respeitar as 
diferenças culturais e, simultaneamente, construir um campo de múltiplos atravessamentos 
onde sujeitos e objetos se criam constantemente?  Aqui, temos que pensar sobre a concepção 
e a experiência de método. Este que tem sido, para a modernidade europeia, o elo entre sujeito 
x objeto – colocados de modo dicotômico.

▪ Como lidar com a cultura de massa sem preconceito, mas, simultaneamente, garantindo 
o debate crítico? Como lidar com a cultura de massa sem permitir que seus estereótipos 
estanquem os processos de criação e, consequentemente, a produção de subjetividades? 
Como garantir uma prática que ofereça condições às partes envolvidas de se influenciarem 
mutuamente? Como sugestão, podemos indicar o caderno Comunicação e Uso de Mídias que 
pontua a relação cultura de massa e meios de comunicação.

▪ Nesse sentido, a experiência com a arte pode significar uma experiência com a História: 
o fazer artístico nos possibilita viver uma realidade ficcional, inventada no momento de 
sua criação, podendo assim elucidar soluções para os problemas e conflitos cotidianos. 

 No processo de criação nos percebemos sujeitos capazes de provocar mudanças e rupturas na 
nossa trajetória de vida. 



18 5 As linguagens

N este caderno de Cultura e Artes do Programa Mais Educação, são utilizadas 
as linguagens artísticas: visual, musical, corporal e dramática, em função das 
atividades.
Quando falamos em linguagem, estamos nos referindo a uma forma de expressão 

individual ou coletiva, um universo comunicacional composto por signos que podem ser visuais, 
auditivos, gestuais, entre outros.

 Portanto, linguagem é diferente de língua (idioma) – conjunto de palavras e expressões 
usadas por um povo – e tem um caráter mais abrangente e complexo no que diz respeito às várias 
maneiras de representar ideias, sentimentos, realidades.

 Levando-se em conta que os indivíduos podem usar os diferentes sentidos para compreender 
e produzir linguagem, é possível irmos além e nos referirmos às “linguagens artísticas”.  

 Como a arte é uma das expressões da cultura de um povo e fonte inesgotável de leitura 
metafórica e poética do mundo, ela poderá traduzir o pensamento sensível sobre o “objeto” 
representado, congregando signos diversos. São estes signos que, ao se agruparem e se inter-
relacionarem, vão criar as linguagens artísticas.

 Cada uma destas áreas, apesar de composta por um “alfabeto” distinto, tem em comum a relação 
íntima que estabelece com a diversidade dos contextos socioculturais dos grupos envolvidos.

 Nesse processo, é importante que nós, educadores, nos posicionemos como pesquisadores, 
com abertura e curiosidade, para que possamos descobrir a força com que algumas linguagens 
artísticas relacionam-se com a população de sua região. Isto não significa que tenhamos que 
concordar com o gosto de nossos alunos, aqui, o importante é respeitá-lo. Certas expressões da 
arte, mais do que outras, têm raízes profundas na cultura de uma localidade, são consideradas 
identidade para aquela população e fazem com que os indivíduos se envolvam e participem de 
uma forma mais contundente. 

LINGUAGEM VISUAL

 Quando falamos em linguagem visual, estamos nos referindo às diversas formas utilizadas 
pelos indivíduos para criar e produzir imagens, assim como à capacidade de cada um para 
perceber, sensivelmente, analisar e refletir sobre as imagens geradas nas mais diversas épocas e 
contextos socioculturais. 

 De acordo com este universo, uma “imagem” pode ser considerada como conjunto de elementos 
visuais que, ao se organizarem e se inter-relacionarem, permite significados, informações e 
sensações, com vários níveis de complexidade. 

 As imagens produzidas podem ser classificadas de diversas maneiras: bidimensionais 
(pintura, desenho, fotografia, colagem etc.), tridimensionais (escultura, instalação, cenários 
etc.), artesanais, tecnológicas (audiovisual, vídeo-grafismo etc.), enfim, muitas são as categorias 
possíveis; entretanto, esta divisão tem uma importância técnica em relação ao processo de 
criação, às estruturas da composição e à comunicabilidade. 

 Fundamental é perceber que a linguagem visual deve ser construída com a liberdade necessária 
para a experimentação, a investigação, a criação e a descoberta do mundo.



19 Um dos caminhos que podemos trilhar junto aos educandos, é dar início ao processo de 
conhecimento sobre o vasto mundo das artes visuais: elementos, relações entre eles, técnicas, 
linguagens de expressão (desenho, fotografia, escultura etc.), história da arte, relações entre 
imagem e mídia/novas tecnologias, utilização das ferramentas e materiais etc. Lembrando sempre 
da importância de ter como referência os saberes locais, o contexto sociocultural dos alunos e os 
recursos disponíveis na região. Mas produzir imagens é tão importante quanto aprender a ler 
estas imagens, no sentido amplo da interpretação, da sensibilização e da reflexão. 

 Nessa trajetória, Eco (1962) em sua “Obra Aberta”, afirma que o significado da obra se completa 
com a presença do receptor/público. Esta interatividade, o diálogo que o público estabelece com 
a obra, vai gerar a sua verdadeira essência: ser um veículo de comunicação capaz de mobilizar a 
inteligência sensível e emocional dos indivíduos.

 E para ler de maneira mais abrangente as imagens, podemos treinar nosso olhar, ampliar a 
nossa capacidade de enxergar e perceber o que não está explícito.

 Como no processo de alfabetização da língua portuguesa, onde as letras ao se combinarem 
formam palavras, que representam ideias e que, juntas, criam sentidos variados, assim também 
ocorre na linguagem visual. Neste novo “alfabeto” formado por pontos, linhas, cores, textura, 
espaço, equilíbrio, volume, movimento, os elementos também vão se associar de diferentes 
maneiras, originando muitos formatos de composição e, consequentemente, vários significados. 

 Para isso, é importante lembrar que não há receita de bolo ou maneira correta de produzir 
imagens. O que há são ferramentas que viabilizam este caminho, bem como o conhecimento e a 
percepção sensível.

 Como educadores, podemos, também, despertar nos alunos o interesse pela pesquisa sobre 
a História da Arte. Perceber que ao longo da História, estilos diversos foram criados e, muitas 
vezes, coexistiram, faz com que o respeito pela diversidade de expressões seja estimulado. Entre 
outras coisas, o aluno poderá também enxergar que, através da Arte, os povos e suas realidades 
(épocas, contextos socioculturais) foram registrados; portanto, o seu universo e os saberes locais, 
também, podem fazer parte dos registros feitos por meio da linguagem visual.  

 Uma boa estratégia é realizarmos um mapeamento sobre as linguagens visuais mais próximas 
dos alunos e presentes em sua comunidade. Isto, certamente, facilitará o envolvimento e o 
interesse desse público com o trabalho realizado. A partir das festas populares, por exemplo, é 
possível extrair vários caminhos para se trabalhar com a linguagem visual, seja por intermédio 
da construção de adereços, figurinos, cenários, como também através dos impressos produzidos 
para divulgação do evento e das fotografias e vídeos que irão documentá-lo.

 Ao mesmo tempo, é interessante que possamos exercitar com os alunos a leitura crítica dos 
estímulos visuais que os bombardeiam no seu dia a dia através dos meios de comunicação de 
massa. Para os alunos, aprender a “ler” de forma mais crítica essas informações, ampliará sua 
visão de mundo e a consciência cidadã.

 Um bom recurso para o planejamento pedagógico é a valorização da interação entre a linguagem 
visual e os conteúdos escolares, assim como a integração dessa com outras linguagens artísticas. 
Quanto mais circular for o processo educacional, mais harmônica e fluída será a construção do 
conhecimento.



20  Para explorar a linguagem visual, o Programa Mais Educação oferece as seguintes atividades: 
pintura, escultura, grafite, desenho, cineclube e mosaico. Estas são atividades pedagógicas que, 
além de possibilitar os diferentes fazeres-artísticos, promovem a construção do seu conhecimento 
e apreciação, correlacionando os seguintes aspectos:

▪ Que atividades da linguagem visual podemos trabalhar na Educação Integral? Desenho, 
pintura, escultura, cineclube, grafite, mosaico, colagem, relevo, instalação, cenário, figurino, 
fotografia, audiovisual, vídeo-grafismo, etc.

▪ Que materiais podemos utilizar para construir essas composições? Podemos utilizar diversos 
materiais, desde os mais tradicionais até os mais inusitados. Por exemplo, tinta guache, tinta 
acrílica, tinta têmpera, tinta látex, tinta óleo, tinta spray, lápis preto (2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 
8B...), giz de cera, canetas hidrocor, cola, lápis de cor, argila, madeira, lantejoula, purpurina, 
pedras, papel picado, recorte de revistas e jornais, massinha de modelar, materiais reciclados 
(garrafas pets, caixas tetrapak, tampas de garrafas etc.), azulejo, diferentes tipos papel, telas, 
aguarrás, cimento, massa corrida, folhas da natureza, galhos, grãos, lãs, tecidos, ferro, prego, 
ou seja, qualquer material que estiver ao seu alcance. 

▪ Que ferramentas podemos utilizar com estes materiais? Pincéis de diferentes números, 
bandeja para pintura, espátulas, rolinhos, esponjas, panos, martelo, estilete, tesoura, fitas 
adesivas, mão, pé, cabelo, corpo etc.

▪ Quais são os elementos formadores da linguagem visual? A linguagem visual é formada por 
elementos como os pontos, as linhas, as cores, as textura, a forma, o espaço, o volume, os 
planos, a luz etc.

▪ Que relações podem ser estabelecidas entre estes elementos que formam uma composição? 
Podemos observar o movimento, as dimensões, o equilíbrio visual, a figuração, a abstração, a 
figura e o fundo, os planos bidimensional e tridimensional, a diagramação, a comunicabilidade 
(o que compreendemos) etc.

▪ Como esta composição pode ser apresentada? Sobre que suporte? Valendo-se do papel, tela, 
rosto, chão, corpo, parede, vidro, espelho etc., além da cultura digital e tecnológica: internet, 
blog, site...; meios impressos de comunicação: revistas, jornal, outdoor, cartazes etc.; TV, 
celular, cinema etc.

▪ De que forma conseguimos contextualizar a composição ao longo do tempo? Através do 
estudo da história da arte observando e analisando os diversos estilos, escolas, relações com 
os contextos socioculturais, respeito à diversidade etc.

▪ Como explorar os saberes locais? Podemos pensar esta questão tanto como fonte de inspiração 
para a produção artística e cultural, quanto para a pesquisa da produção local já existente. Quais 
são as expressões artísticas mais presentes na cultura da região? Que materiais são utilizados 
para esta produção local? Quem são estas pessoas artistas? Existem locais de exposição para 
este tipo de trabalho? Como são divulgados... Vamos observá-los, interpretá-los, também, à 
luz da linguagem visual.



21LINGUAGEM CORPORAL

 O corpo foi a primeira ferramenta que o homem usou para se comunicar. Através de seus 
gestos, de sua expressão corporal, ele foi capaz de transmitir seus sentimentos e pensamentos. 

 Provavelmente, já ouvimos muitas vezes a expressão “o corpo fala”. Podemos conferir esta 
afirmação ao percebermos que, realmente, o nosso corpo é capaz de traduzir até mesmo o que as 
palavras não dizem: o cansaço, a tristeza ou a alegria, o entusiasmo, a atenção ou o desinteresse, 
são algumas das sensações que podemos “ler” através da postura corporal, sem precisarem de 
uma explicação verbal.

 Essa observação da linguagem corporal pode ser, para nós, um rico aprendizado, já que em 
muitas ocasiões lidamos com alunos que têm alguma dificuldade de se expressar verbalmente 
ou alunos provenientes de realidades socioculturais distintas, que trazem estampadas no corpo 
características específicas da comunidade onde estão inseridos: forma de andar, forma de falar, 
hábitos, modo de se vestir etc. 

 Mapear estas características corporais, fruto da singularidade de cada indivíduo e também da 
cultura local, pode ser uma boa oportunidade para ampliarmos nosso canal de comunicação com 
os alunos e também entre escola e comunidade.

 Além disso, considerando-se que o corpo humano pode ser uma “ferramenta” de comunicação 
tão direta, transparente, cheia de informações, e, levando-se em conta que, por meio dele, é 
possível tocar o lado sensível, emocional e cognitivo dos indivíduos, talvez, fosse interessante 
pensarmos no caminho inverso: como usar o trabalho corporal enquanto veículo facilitador 
do processo de ensino-aprendizagem? Como o trabalho corporal poderia auxiliar, inclusive, na 
assimilação dos conteúdos escolares e na construção do conhecimento? Se pensarmos que o ritmo 
está intimamente ligado à contagem matemática, é possível começarmos a criar diversas relações 
e experiências favoráveis educacionalmente.

 Quando nos referimos à linguagem corporal inserida no contexto educacional, estamos falando 
sobre as várias formas artísticas, criativas e sensíveis de trabalhar o corpo humano e, não somente, 
ao ensino de técnicas de dança. Pensando neste objetivo mais amplo, é importante que possamos 
buscar nos saberes locais, no contexto sociocultural dos alunos, elementos para desenvolver esta 
linguagem no ambiente escolar. Para isto, é importante investigarmos as possibilidades de jogos 
corporais, movimentos rítmicos, gestos expressivos, enfim, formas de valorizar a capacidade dos 
alunos de “falar”, corporalmente, de conhecer o próprio corpo, construir sua identidade, ganhar 
autoestima e se desenvolver enquanto indivíduos. 

 A linguagem corporal, assim como as linguagens visual, dramática e musical é fonte de 
formação de um ser humano mais integral, mais consciente de si e de seus limites, mais preparado 
para entender o que é o espaço individual e o coletivo. Para nós, o trabalho corporal pode ser 
uma boa oportunidade de exercitar, junto aos alunos, as relações sociais, o respeito pelo outro, 
a colaboração e solidariedade, ajudando-os também a vencer bloqueios que, muitas vezes, não 
são ultrapassados somente no diálogo verbal, pois precisam ser vivenciados por outros caminhos 
sensíveis.  

 A linguagem corporal, no âmbito escolar, também poderá contribuir para a formação de um 
indivíduo mais criativo, trazendo novas vivências, relações, associações, estruturas, combinações. 
Ao propormos aos alunos a experimentação de movimentos diferentes, relações inesperadas 
do corpo no espaço, outras dinâmicas interativas com os colegas de turma, a pesquisa sobre as 
formas de dança locais, estaremos estimulando a curiosidade, a investigação, a flexibilidade, a 



22 inteligência sensível e a criatividade. Consequentemente, estaremos fortalecendo a capacidade 
dos alunos de buscar e encontrar soluções, inventar situações, definir novos caminhos. Como 
mediador entre pensamento e ação, o movimento pode ser um veículo que, além de permitir uma 
maior compreensão de si e do mundo, estimulará a participação, a pró-atividade, o impulso para a 
superação, a mudança.

 Além disso, através da dança, dos jogos corporais, das lutas como a capoeira, por exemplo, 
os indivíduos desenvolvem a responsabilidade já que terão que se concentrar para aprender e 
memorizar os passos, a coreografia, as regras e depois terão que cooperar, dividir, ensinar, ser 
solidários, já que trabalharão em grupo.

 A orientação espacial, o equilíbrio, a agilidade, a resistência são também alguns dos elementos 
que poderemos explorar. Só é preciso não perder de vista o caráter artístico do trabalho corporal, 
pois estes conteúdos estão, muitas vezes, ligados à recreação e ao esporte, minimizando a sua 
função enquanto linguagem artística.

 Será interessante também, construirmos com os alunos uma pesquisa sobre as referências 
históricas relacionadas às manifestações corporais, observando como elas surgiram e se 
desenvolveram ao longo do tempo e das civilizações. Mostrar que, em muitos momentos, a dança 
esteve associada à religião, à magia, às guerras, às festas populares poderá estimular uma pesquisa 
com relação à presença da linguagem corporal nas tradições e na cultura da região.  

 No Brasil, há uma grande riqueza rítmica e uma enorme diversidade de danças praticadas 
em território nacional. Um bom caminho seria buscarmos, junto às comunidades dos alunos, as 
raízes voltadas para as danças folclóricas, por exemplo, como um meio de resgatar e valorizar os 
saberes locais. Além disso, como a dança tem um forte caráter integrador, congregando, tanto 
as áreas física, afetiva e intelectual quanto reunindo indivíduos, ela poderá servir também para 
atrair familiares e criar outros vínculos entre escola e comunidade. Uma boa estratégia, para isto, 
é a realização de algumas apresentações de dança folclórica ou outros tipos de manifestações 
corporais, que poderão acontecer na escola, nos espaços públicos ou nas ruas da comunidade. Da 
mesma forma, estes momentos podem ser propícios para articular outras linguagens artísticas, 
através da composição de cenários e figurinos (linguagem visual), de acompanhamentos musicais 
(linguagem musical) e encenações (linguagem dramática).

 Importante também é considerarmos que a dança, no Brasil, é uma das manifestações populares 
de maior força e impacto, com grande penetração nas diferentes classes sociais, sendo capaz de 
quebrar barreiras, integrar os indivíduos e proporcionar respeito pelas diferenças. Somos um 
povo com ritmo, ginga, malemolência. Manifestações como o samba, o pagode, o funk, o rap, entre 
outras, estão presentes no dia a dia dos educandos, assim como, algumas danças folclóricas fazem 
parte da cultura local. Portanto, não é preciso negar a presença desses estilos de dança que estão, 
massivamente, no cotidiano dos educandos através da mídia, mas é importante estimularmos a 
construção de uma visão mais crítica e abrangente sobre cada um deles, além de promovermos a 
valorização das danças que pertencem ao folclore da região e que fazem parte da identidade dos 
educandos.

 Vale a pena novamente lembrar que para nós, educadores, é essencial quando trabalhamos 
a linguagem corporal na escola, a atenção que podemos dar à qualidade dos movimentos, a sua 
carga expressiva, natural e subjetiva, unidos aos aspectos culturais, lúdicos, físicos e educativos, 
mais do que qualquer preocupação com técnicas para bailarinos, estilos e estéticas profissionais.

 Para explorar a linguagem corporal o Programa Mais Educação oferece as seguintes atividades: 



23danças, capoeira e práticas circenses. Por meio destas atividades, é possível abordar e desenvolver 
diversas temáticas explorando o corpo humano como uma forma de expressão, como meio de 
comunicação da arte que produzimos.

▪ Quais atividades da Linguagem Corporal podemos trabalhar na Educação Integral? Danças 
diversas, clássicas, contemporâneas, folclóricas, capoeira, danças africanas, intervenções 
artísticas, prática circense, e tantas outras possibilidades de se comunicar utilizando o corpo, 
o movimento. 

▪ Na linguagem corporal, o corpo é nossa matéria prima de expressão, portanto, é preciso 
conhecer não só o todo, mas também suas partes e movimentos possíveis.  Quais seriam as 
possibilidades de movimento deste corpo – todo e parte? Conhecimento do corpo e suas partes, 
descobrindo as possibilidades de movimento, alongamentos, flexibilidade, jogos e exercícios 
corporais para ativar todas as partes e o conjunto.  

▪ Alguns elementos da linguagem corporal: plano (baixo, médio e alto), equilíbrio, força, 
resistência, ritmo, tempo, fluência, movimentos específicos e diversos (de acordo com cada 
estilo e dança trabalhada), orientação espacial, posturas etc.

▪ Podemos fazer uma pesquisa dos estilos de danças e expressões corporais na comunidade, 
cidade, estado, região, país, articulando os saberes locais e incentivando a pesquisa, seus 
respectivos movimentos, passos e ritmos.  

▪ De que forma podemos juntar e combinar os elementos da linguagem corporal e seus diversos 
estilos para realizar uma composição, uma coreografia? A partir da combinação de diferentes 
elementos, dê asas à criatividade, você pode ter uma surpresa!!!    

▪ Você também pode contextualizar os estilos de dança e movimento, de acordo com o contexto 
histórico e sociocultural de determinados períodos para compreender e problematizar a 
linguagem corporal ao longo do tempo.  

 Além destes pontos abordados, poderemos pesquisar e buscar participar de alguma 
apresentação de dança, capoeira ou circo que esteja acontecendo na cidade.

LINGUAGEM DRAMÁTICA

 Desde pequena a criança vivencia, através de suas brincadeiras, o faz-de-conta. As experiências 
dramatizadas iniciam-se nessa fase, quando as meninas se colocam no lugar de mãe de suas 
bonecas ou os meninos no lugar de super-heróis. Desta forma, as crianças experimentam, no 

▪ Noção corporal – a parte e o todo
▪ Coordenação motora
▪ Tipos de movimento – intensidade, variações, etc.
▪ Ritmo 
▪ Relação corpo/espaço
▪ Orientação espacial – direção, lateralidade, etc.
▪ Equilíbrio
▪ Flexibilidade

▪ Fluência
▪ Relaxamento
▪ Construção coreográfica
▪ Danças folclóricas
▪ Capoeira
▪ Estilos 
▪ História da dança

Conteúdos Sugeridos



24 mundo imaginário, situações e emoções, aprendendo, inclusive, a conviverem melhor com certas 
limitações e frustrações trazidas da realidade e “digeridas” neste outro universo. Este é um dos 
motivos pelos quais o brincar para as crianças é tão importante. 

 A linguagem dramática trabalhada no ambiente escolar, também não deve perder o caráter 
lúdico, o faz-de-conta infantil, o prazer e a espontaneidade. Para nós, educadores, esta pode ser 
uma boa estratégia para envolver os alunos de várias faixas etárias, com personalidades diferentes 
e provenientes de diversos contextos socioculturais. 

 Para tanto, precisamos nos desafiar a criar um formato de teatro na escola que não precise ficar 
preso aos “didatismos explícitos” ou as “lições de moral”. É importante que tenhamos confiança 
na capacidade dos educandos (como atores ou espectadores) de interpretar, compreender e 
perceber sensivelmente o caráter simbólico e metafórico presente nos conteúdos das encenações. 
Além disso, é fundamental lembrar que o espaço cênico permite que os alunos vivenciem modos 
de ser e estar na vida, sem riscos, e isso já é um grande aprendizado com várias “lições de moral”, 
descobertas e conclusões. O teatro para educar, não tem de restringir-se a um determinado 
formato que privilegie as mensagens transmitidas de um modo mais direto e simplista, não 
deixando espaço para questionamentos, investigação, curiosidade, interpretação.  

 São muitas as formas que podemos encontrar para exercitar a prática teatral: fantoches, teatro 
de sombras, mímica, improvisações, leituras dramáticas, encenações, etc. A atividade de contar 
histórias é também um ótimo recurso de dramatização e podemos recorrer a ela dando vida aos 
personagens, criando uma entonação especial para transmitir a emoção de cada cena, utilizando 
a expressão corporal para dar mais realidade às situações vividas na história, entre outras coisas. 
Isto, certamente, estimulará a imaginação dos alunos e servirá, talvez, como um ponto de partida 
para outros exercícios dramáticos.

 Os conteúdos escolares também podem ser utilizados como suporte à criação teatral, porém, 
não é recomendável que a sua transmissão seja o objetivo maior do fazer cênico, nem o fator 
que irá legitimá-lo. Para os alunos, é sempre prazeroso unir aos jogos teatrais, os conteúdos que 
estão sendo abordados em sala de aula, pois isso facilita o processo de ensino-aprendizagem, 
complementando-o e tornando-o mais circular e integral.

 É interessante que esta conexão estenda-se, igualmente, às vivências cotidianas dos educandos 
e a sua realidade comunitária. Como os alunos vivem? Quais são seus hábitos e os costumes da 
sua comunidade? Quais as situações que eles enfrentam? Estas indagações são apenas algumas 
que podemos levantar, com o objetivo de orientar nossa pesquisa de temas geradores para 
improvisações teatrais, por exemplo.

 Outro caminho possível é mapear no contexto sociocultural da região, as festas populares 
e outras manifestações folclóricas, trazendo as raízes dos alunos para o cotidiano escolar, 
valorizando-as e aproximando escola e comunidade através da linguagem dramática. 

 Além disso, não podemos esquecer que esta linguagem congrega vários elementos (cenário, 
figurino, som, movimento) e se realiza através de diversos canais: teatro, TV, cinema, circo etc. 
Portanto, as possibilidades de “leitura” são amplas para os educandos enquanto espectadores e, 
nesta direção, é importante que exercitemos com eles a capacidade de investigação e reflexão 
crítica. Como sugestão, podemos chamar a atenção dos alunos para o tipo de narrativa que está 
sendo encenada (comédia, drama, aventura, etc.), para a caracterização dos personagens, o tempo 
e o local onde acontece a história, para o ambiente sociocultural relacionado, o tema principal, ou 
seja, fatores que darão suporte à construção de uma visão mais abrangente e aprofundada sobre 



 
25a encenação, criando nos alunos um distanciamento necessário para uma percepção mais clara 

do limite entre fantasia x realidade e para uma análise crítica. Este aprendizado pode auxiliar 
no processo de transformação dos alunos enquanto espectadores, deixando uma posição mais 
passiva em prol de uma atuação mais consciente e atenta, estendendo esta habilidade também 
para suas vidas. Como curiosidade, vale lembrar que a palavra teatro tem sua origem no vocábulo 
grego theatron que significa “local de onde se vê” (plateia). A linguagem dramática trabalhada na 
escola deve ir um pouco além, mostrando a importância do “como se vê”.

 Para os alunos, a atividade teatral é mediadora de experiências, um espaço onde é possível 
vivenciar diferentes identidades sociais, colocar-se no lugar do outro, projetar seu mundo interior, 
ser único e ao mesmo tempo plural. Desta forma, o teatro, na escola, estimula a socialização e o 
respeito pelas diferenças, contribuindo para a redução das injustiças sociais e discriminação.  

 Para nós, educadores, esta atividade pode ser uma ferramenta extremamente valiosa a serviço 
de um trabalho comprometido com a melhoria da autoestima dos alunos, com a valorização da 
inteligência sensível e do potencial criativo, com a construção do conhecimento e com a ampliação 
dos horizontes de crianças e adolescentes.

 Para explorar a linguagem dramática, o Programa Mais Educação oferece as seguintes 
atividades: teatro e leitura. Por meio destas atividades é possível abordar e desenvolver diversas 
temáticas explorando as inúmeras situações dramáticas que podem ser construídas a partir da 
representação e reflexão do cotidiano dos próprios estudantes, sem esquecermos que a linguagem 
dramática pode congregar elementos de outras linguagens para compor a cena e/ou a peça.

▪ Quais atividades da Linguagem Dramática podemos trabalhar na Educação Integral? Teatro, 
teatro do oprimido, teatro de fantoches, teatro de sombras, teatro mudo, teatro do invisível, 
teatro imagem, teatro de bonecos, leituras dramáticas, análise de peças, filmes e programas 
de TV, intervenção, teatro de máscaras, teatro clássico, teatro do absurdo, teatro épico, teatro 
fórum, teatro legislativo, leituras dramáticas, etc.

▪ Elementos que compõe a atividade dramática? Gestos (corpo), exercícios e jogos teatrais, 
narrativas, texto, personagens, sonoplastia, figurino, espaço cênico (teatro de arena, teatro 
grego, teatro de rua, etc.), cenários, jogos de improvisação (temas geradores do cotidiano), etc. 

▪ Construção e composição cênica a partir da combinação e utilização dos diversos elementos 
que compõe a linguagem dramática. Montagem da peça.

▪ Contextualização do teatro e suas diferentes formas e estilos, ao longo do tempo, história do 
teatro.

▪ Saberes locais: representar e pesquisar temas cotidianos, construções e encenações de histórias 
locais, sejam folclóricas, lendas, histórias reais, etc. 

▪ Improvisações utilizando temas geradores do cotidiano dos alunos e de sua comunidade
▪ Leituras dramáticas
▪ Encenações
▪ Teatro de fantoches
▪ Teatro de sombras
▪ Pantomima
▪ Jogos dramáticos: objetos, situações, relações

Conteúdos Sugeridos



 
26 ▪ Apresentação da peça na escola, comunidade e debate com o público. 

▪ Articulação de idas ao teatro, formação de plateia. 

LINGUAGEM MUSICAL

 A música, através de suas especificidades, tem a capacidade de interagir com outras 
linguagens e outras culturas. Comunica-se com a matemática com a literatura, com as ciências 
sociais e humanas, com a arquitetura, com todas as formas de expressão artística e com as novas 
tecnologias, permitindo vários trabalhos didático-pedagógicos.

 Apenas, por um instante, fiquemos em silêncio, concentrados e tentemos imaginar um mundo 
sem sons. Em seguida, façamos um esforço para imaginarmos um momento importante em nossas 
vidas que não tenha sido acompanhado por música. Seria o mesmo que imaginar um mundo sem 
luz, sem verde, sem vida.  

 Se pararmos para analisar, todos os sons que ouvimos são como instrumentos musicais não 
convencionais tocando alguma melodia: os sons da natureza (o vento, os trovões a chuva), e os sons 
da cidade (as vozes das pessoas, barulhos de carro, buzinas, trens, máquinas), tudo isto compõe a 
paisagem sonora11, que nos traz o sentimento de pertencimento, de fazer parte dos ambientes nos 
quais vivemos e transitamos. Nós experimentamos a música, todos os dias, em nosso cotidiano, 
“ditando o ritmo” dos exercícios físicos, evitando a fadiga; criando um ambiente mais acolhedor 
nas clínicas, restaurantes, empresas, igrejas; reunindo jovens no seu entretenimento, embalando 
paixões; marcando as cerimônias da nossa sociedade; proporcionando o prazer da improvisação 
e dos jogos infantis; impulsionando as festas populares e influenciando nossas emoções, quando 
usada como fundo musical num filme ou em jogos eletrônicos. Olhando desta forma temos a 
impressão de que a música “pulsa” cheia de vida nos diferentes ambientes nos quais vivemos. Por 
que o mesmo não acontece, quando ela está inserida no contexto escolar? 

 A escola, como instituição, construída socialmente não pode abster-se de contemplar em 
sua ação cotidiana pedagógica os contextos históricos dos quais surgiram as linguagens que 
estão para além do currículo formal; a história da educação musical está associada à cultura da 
humanidade e, portanto, faz-se necessário reconhecê-la e inseri-la como aliada ao trabalho e a 
práxis pedagógica de cada escola. Como a cultura, a música é dinâmica e apresenta múltiplos usos 
e funções, sendo investida de diferentes significados: a função de expressão emocional, de prazer 
estético, de entretenimento, de comunicação, de representação simbólica, de resposta corporal, de 
facilitar o conformismo às normas sociais, de validar instituições e rituais religiosos, de contribuir 
para a continuidade e estabilidade da cultura e a de contribuir para a integração da sociedade.

 Assim, para discutirmos a importância da música na educação, é necessário pensarmos nos 
diversos significados atribuídos à música, nas funções que ela pode desempenhar e em suas 
aplicabilidades em cada sociedade. Snyders (1992) comenta que a função mais evidente da escola 
é preparar os jovens para o futuro, para a vida adulta e suas responsabilidades. Mas como fazê-lo 
e de que forma a educação musical pode nos auxiliar neste processo?

 No momento em que vivemos a expectativa da volta da música nas escolas, a partir de 2011, o 
Programa Mais Educação apresenta-se como a oportunidade de viabilizar, dentro da perspectiva 
intercultural, oportunidades de vivências musicais no ambiente escolar com variadas perspectivas 
e enfoques. 

11 Paisagem sonora: criada por Murray Schafer, compositor e artista plástico canadense, nascido em 1933, propõe um novo “olhar” sobre o mundo pelo viés da escuta, apontando novos 
caminhos para a atuação sobre o ambiente sonoro. Segundo o autor, o termo refere-se a “qualquer ambiente sonoro ou qualquer porção do ambiente sônico visto como um campo 
de estudos, podendo ser esse um ambiente real ou uma construção abstrata qualquer, como composições musicais, programas de rádio etc.” (Schafer, 1977).
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importante analisar a situação da música, no Brasil, a partir de 1971, quando a música deixa 
de ser conteúdo obrigatório e passa a fazer parte do campo múltiplo da arte. Fonterrada (1993) 
identifica, nesse contexto, duas linhas pedagógicas, a que ela chama de ‘tradicional’ e ‘alternativa’. 
A tradicional aproxima-se do modelo de educação tecnicista e tem por objetivo a formação de 
instrumentistas, e a alternativa, que advoga a música como uma prática para todos, centrada 
na iniciativa e nos interesses dos alunos. Inserida num modelo teórico naturalista, a prática 
educacional da música ressalta a ampliação do universo sonoro, da expressão musical através da 
vivência, experimentação livre, liberação das emoções, valorização do folclore e da música nacional. 

 As duas linhas pedagógicas — tradicional e alternativa — detectadas por Fonterrada (1993) 
assemelham-se às linhas mencionadas por Swanwick (1998), que a partir da observação quanto à 
diversidade de propostas de aprendizagem realizadas nas aulas de música em escolas públicas na 
Inglaterra, verificou que tais atividades poderiam ser classificadas em “três bases lógicas rivais”: a 
‘tradicional’ ou ‘centrada na matéria’, a ‘progressista’ ou ‘centrada na criança’ e a ‘multicultural’, que 
prioriza e enfatiza a livre experimentação em materiais sonoros, sejam eles instrumentos, objetos 
ou o corpo; estimulando o educando a conviver com músicas do seu dia a dia e dentro dos padrões 
musicais de sua cultura, observando e respeitando seu universo sociocultural e afetivo, pois uma 
das tarefas fundamentais da escola é assegurar a igualdade de oportunidades, para que o educando 
possa educar-se musicalmente, qualquer que seja o ambiente sociocultural do qual provenha. 

 A escola se não é, pode tornar-se o espaço mais democrático de acesso a diferentes formas de 
aprender, permitindo aos educandos a oportunidade de conhecerem novas formas de interagirem 
com a música, seja nas aulas formais, ou em atividades extracurriculares.  

 Diante desse panorama, é preciso considerar a realidade da diversidade musical, no sentido 
de conhecer os sujeitos, dentro do contexto da escola e suas relações com a música, conhecer 
os alunos, suas práticas musicais, entender as articulações produzidas entre sujeitos e suas 
subjetividades, estimulando-os a desenvolver a música e a aprendizagem musical através de 
outras práticas, paisagens sonoras e instrumentos, lembrando que nem toda e qualquer prática 
musical necessita ir para a aula ou precisa ser “didatizada” em atividades musicais formais.

 Assim, podemos partir do conhecido e desenvolver a construção do educador que queremos 
ser, ou ousarmos, resgatando as primeiras experiências musicais criativas e prazerosas que nos 
marcaram e oportunizar que sejam vividas em sala de aula como atividade lúdica, motivadora, 
interessante. Se conseguirmos isto, já estaremos apoiando o desenvolvimento do educando em 
vários aspectos (social, cognitivo, psíquico, emocional, físico) e possibilitando mudanças que 
deverão passar obrigatoriamente pela ressignificação de nosso papel como educador. 

Aprendendo a apreender a partir da escuta

 Quando pensamos em música, logo a associamos a expressão sonora, seja ela, tocar um 
instrumento musical, cantar ou apreciar uma performance. Escapa-nos a percepção de que antes 
de executar uma música faz-se necessário o ouvir. Ouvir sua emoção, seu grupo e sua realidade; 
para compor, interpretar, integrar e posicionar-se. Estas são etapas que aperfeiçoam a capacidade 
de analisar, criticar, tomar iniciativas e desenvolver ações, permitindo a construção de propostas 
que possam agregar não só as diferentes linguagens do caderno Cultura e Artes, mas também 
de inserir nesta construção os outros conteúdos do currículo. As opções oferecidas, dentro da 
linguagem musical, no Programa Mais Educação permitem uma variedade de combinações, de 
dinâmicas de grupo, que podem ser exploradas enquanto áreas isoladas – Canto Coral, Percussão, 
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 Vale citar o exemplo das brincadeiras infantis, que, muitas vezes, ocupam um lugar na escola 
“descuidado” das inúmeras possibilidades que carrega. As brincadeiras infantis envolvem a 
imaginação, a fantasia, o lidar com conflitos internos e angústias, busca de soluções, ansiedades, 
limites. É um convite ao movimento para um constante processo de ressignificação. 

 Nascimento & Craveiro de Sá (2008)13, em seu artigo “Re-significando o ato pedagógico através 
da Musicoterapia”, evidenciam importante reflexão: 

Acreditamos que a música, enquanto expressão artística e cultural, pode auxiliar no 
processo de desenvolvimento de sentidos e significados, mas também e, 

principalmente, no desenvolvimento do “sentir”, tão importante no mundo de hoje, em que 
tudo contribui para a dessensibilização, para a desumanização do ser. Atualmente, fala-

se muito em humanização na saúde, na educação e nas organizações. Mas o que fazer, de 
quais recursos podemos dispor para conseguirmos sair desse círculo vicioso instituído, 
de falsos valores que são passados de pais para filhos e desintegram, cada vez mais, as 

relações interpessoais e desequilibram os seres humanos? As crianças são educadas ainda 
no paradigma antigo, no qual o homem é considerado somente quando é capaz de produzir. 

Falar de inclusão, de humanização numa sociedade que dita normas de formação de 
pessoas competitivas e voltadas para o “ter” parece utópico. Porém, precisamos acreditar que 
é possível mudar. Novas propostas estão chegando com força, ganhando, cada vez mais, os 
espaços acadêmicos e científicos. E com elas, a arte vem sendo reconhecida como uma das 

maiores forças agenciadoras de transformações.

Flauta Doce, Banda Fanfarra e Hip-Hop, como em seu conjunto. Elas podem tanto estar isoladas 
das outras linguagens, corporal, dramática e visual, como trabalhar integradas dentro de projetos 
pedagógicos interdisciplinares. 

 No contexto das manifestações musicais, Millecco (2001)12  afirma que, quando a mãe usa a 
sua voz para, por exemplo, cantar uma cantiga de ninar para seu bebê, estará proporcionando 
uma carga afetiva contribuindo, para que a criança sinta-se aceita, suficientemente amada para 
prosseguir desenvolvendo-se.

Mais tarde, as cantigas e danças dos jogos infantis, contribuem para a elaboração de 
aspectos do desenvolvimento psicossocial e para a socialização da criança. Os jogos 

infantis são brincadeiras completas do ponto de vista pedagógico. Brincando de 
roda a criança desenvolve o raciocínio e a memória, estimula o gosto pelo canto e 

exercita naturalmente seu corpo. Poesia, música e dança unem-se em uma síntese de 
elementos imprescindíveis ao processo educativo 

(MILLECCO, 2001)  

12 MILLECCO FILHO, Luís Antônio; BRANDÃO, Maria Regina Esmeraldo; MILLECCO, Ronaldo Pomponét. É preciso cantar - Musicoterapia, cantos e canções, Rio de Janeiro: Enelivros, 2001.  
13 NASCIMENTO, S. R et al. A Musicoterapia na formação continuada de professores: re-significando o ato pedagógico através do autoconhecimento. In: XVII Simpósio de Estudos e 

Pesquisas da Faculdade de Educação, 2008. Educação e sociedade: sentidos da formação humana. Goiânia: Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, 2008.
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 É fundamental o fortalecimento de um ambiente de educação e cidadania integrada, 
reforçando o já inerente às funções sociais que cabe à escola exercer. Este ambiente integral 
e integrado pode surgir a partir da construção de espaços interativos mediados pela cultura, 
através da inserção de atividades como teatro, dança e música em sua realidade cotidiana.

 A escola precisa enxergar-se como espaço de formação para todos os sujeitos nela envolvidos, 
permitindo a análise das fragilidades, contradições, e mecanismos de exclusão por ela provocados, 
transformando-se em um espaço de convivência harmônico, de solidariedade, prazer, alegria, 
aprendizagem e transformação social. Neste contexto, a música pode ser uma grande colaboradora 
na provocação para essas mudanças.

Escola e música: como interagir?

 Com o intuito de auxiliar a escola a (re) pensar sua prática pedagógica, a partir da linguagem 
musical, serão apresentadas algumas possibilidades didáticas de utilização da música como 
instrumento pedagógico. Naturalmente, cada escola tem sua autonomia, conhece sua comunidade 
e seus alunos e, portanto, é autora do que deseja propor, porém cabe a nós oferecermos algumas 
sinalizações, que podem colaborar para este interagir.  

 Desse modo, sugerimos atividades e projetos, que podem ser desenvolvidos, a partir da música, 
no sentido de auxiliar o professor em sala de aula, seja integrando conteúdos, criando materiais 
ou envolvendo a comunidade. O objetivo é inspirar os educadores a construírem outras propostas 
e buscarem novos caminhos, a partir de sua própria experiência e conhecimento.

 Uma boa estratégia para inserirmos as linguagens musicais, no contexto escolar, é realizarmos 
um mapeamento sobre quais suportes dessa linguagem estão mais próximas dos alunos e 
presentes em sua comunidade, como já sinalizado neste material. Este mapeamento vai permitir, 
com certeza, a identificação das possíveis parcerias entre espaços de educação não formais, 
organizações sociais do terceiro setor, sociedade civil, fortalecendo o sentimento de pertencimento 
entre escola, território e comunidade, na construção efetiva de arranjos educativos locais14. 
Partindo das histórias das famílias, dos vizinhos, do bairro podemos construir este mapa. Quem 

14 Arranjo Educativo Local: espaço de aprendizagem que visa a promover um maior nível de igualdade para as pessoas da comunidade. Não diz respeito ao ensino formal, mas sim, 
ao acesso a informações que não teriam normalmente. Essas informações são trazidas para o Arranjo pela própria comunidade, indústria, entidades, e demais parceiros, dentro do 
conceito de cidade educadora. A proposta visa mobilizar e articular comunidade, instituições de ensino, organizações não governamentais, poder público e setor privado, para que 
ajam em sinergia, em favor do desenvolvimento local, a partir da valorização dos ativos sociais, ambientais e econômicos.

 Tomamos, como exemplo, a brincadeira de roda “ciranda, cirandinha” para observar alguns 
aspectos envolvidos. Esta brincadeira circular exige que os participantes deem as mãos, que 
o grupo encontre seu ritmo, caminhem e cantem juntos, com alteração de direção (Ciranda, 
cirandinha, vamos todos cirandar/vamos dar a meia volta/volta e meia vamos dar). A seguir, 
canta-se a fragilidade do compromisso ou relacionamento, o amor insuficiente (o anel que tu me 
deste era vidro e se quebrou/o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou). Logo em seguida, 
passa por um momento de expectativa e ansiedade de ser escolhido (por isso, Dona Maria, entre 
dentro desta roda) e, tendo as atenções para si, no centro da roda, recitar um verso memorizado 
e despedir-se da experiência (diga um verso bem bonito/diga adeus e vá-se embora). 

Estratégias para incorporar outras linguagens na ação pedagógica da escola

 Construir uma proposta de trabalho na escola, tendo como pano de fundo as diferentes 
linguagens artísticas, exige dos educadores um repensar sobre qual papel assumir diante deste 
novo universo de possibilidades; e da escola, como desenvolver este novo olhar aliado ao trabalho 
pedagógico que ela já desenvolve em seus espaços.
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propostas podem ser construídas com a comunidade para a celebração de seus rituais simbólicos?  

 Para colaborar neste processo, descrevemos, a seguir, outras práticas musicais que podem 
contribuir significativamente com o fazer pedagógico e estão inseridas no caderno Cultura e 
Artes: Percussão, Canto Coral, Banda Fanfarra, Flauta e Hip-Hop, podendo articular-se com outros 
cadernos do Programa Mais Educação, como Acompanhamento Pedagógico, Direitos Humanos, 
Educação Ambiental.

Canto Coral

 Instrumento primordial, a voz é, na criança, um modo natural de se expressar e comunicar, 
cunho da sua identidade individual, mas, igualmente marcado, pela vivência familiar e pela 
cultura.

 Não se duvida, por isso, que “cantar” seja uma prática inequivocamente vivenciada por todas 
as crianças nas aulas do ensino básico como forma de comunicação natural, indispensável na 
abordagem curricular e programática de qualquer aula de expressão musical e dramática ou de 
educação musical.

 Ferrão (2001) questiona: “será igualmente válido cantar por cantar?” Na perspectiva da 
autora, quando uma criança começa, espontaneamente, a cantar ou o grupo sente desejo de 
fazê-lo, se essa vontade é respeitada e incentivada, podem viver-se momentos de grande alegria, 
comunicação e musicalidade. Mesmo quando o professor quiser acrescentar à dimensão lúdica a 
dimensão pedagógica, esta será tanto mais válida quanto mais o prazer se mantiver.

 Infelizmente, na maior parte das vezes, constata-se que, nos primeiros níveis do ensino básico, 
o professor acaba por colocar um maior enfoque no «cantar» como fim a atingir, sem, antes, se 
preocupar com o meio para lá chegar (desenvolvimento de atividades cujos fatores de ensino-
aprendizagem não são suficientemente ponderados).

 O processo de ensino e aprendizagem da educação musical, ao alicerçar-se na interação de um 
conjunto de atividades relacionadas com a audição, interpretação e composição, tem no “canto 
coral” um instrumento privilegiado para o desenvolvimento de competências transversais a todas 
elas, perspectivando o seu contributo em torno da utilização/exploração da voz e da interpretação 
da música vocal feita “em conjunto”. Em geral, a voz da criança educa-se em grupo, isto é, em 
coro, mas também a educação da voz é necessariamente uma questão de aperfeiçoamento, pois 
ao educar uma voz estamos ao mesmo tempo educando uma pessoa.

 A atividade vocal em grupo contribui na regulação das relações (esperar, aguardar a vez, 
consciência de responsabilidade grupal) e oferece um ambiente de comunicação social e 
possibilidades de desinibição, desenvolvimento e amadurecimento emocional. No Canto Coral, 
de um modo particular, é preciso que seja reconhecida a complexidade da experiência musical 
para não reduzir uma atividade tão rica a uma simples dimensão, técnica (a postura, a respiração/
apoio, a colocação etc.) ou somente os elementos materiais do discurso sonoro (altura, timbre, 
volume, afinação, articulação, sentido rítmico etc.). Ela precisa contemplar a estrutura e o discurso 
musical como um todo.



 
31Caminhos possíveis

Exercícios respiratórios:

▪  Ao inspirar, imaginar que estamos cheirando algo muito gostoso.  Ao expirar, que apagamos uma vela;
▪  De quatro, imitar um cachorro cansado respirando rapidamente;
▪  Deitados, respirar enchendo bem os pulmões, com um objeto leve sobre a barriga (na região do  

estômago), a fim de sentir o movimento da respiração;
▪  Inspirar longa e profundamente o ar. Segurar o ar nos pulmões por alguns instantes. Expirar o 

ar de uma só vez pela boca.

Práticas vocais:

▪ Distribuir a letra da canção;
▪ Cantar a canção para apresentá-la aos alunos;
▪ Explicar o texto, especialmente, quando aparecem palavras desconhecidas ao vocabulário;
▪ Dizer a letra da canção com o ritmo da música. Deve-se trabalhar frase por frase, cuidando 

para manter a unidade de movimento. A criança ouve;
▪ Repetir a letra com o ritmo junto com a criança. A canção poderá ser dividida em duas ou 

mais partes, dependendo do sentido dos verbos e dos momentos de repouso. Este repouso é 
identificado pelo próprio verso ou pela mudança de melodia;

▪ Dizer toda a estrofe com ritmo;
▪ Fazer exercícios de respiração;
▪ Cantar com a letra a primeira estrofe, para as crianças aprenderem a melodia. As crianças 

ouvem;
▪ Cantar para as crianças, frase por frase. Repetir cantando com as crianças 2 ou 3 vezes para fixar.
▪ Repetir o processo para cada estrofe;
▪ Ao final, juntar as partes e cantar toda a canção, do início ao fim, com as crianças;
▪ Não esquecer a afinação antes de começar a cantar com as crianças;
▪ O professor deve indicar, através de gestos, o início e o final da canção;
▪ Fazer as correções que se fizerem necessárias, repetindo a parte que não foi aprendida;
▪ Podem ser incluídas palmas, gestos, batidas etc., sempre no ritmo da canção. Usar variação de 

intensidade, ou seja, FORTE ou PIANO, ou ainda mudando o andamento;
▪ Depois que a canção estiver pronta, não se deve cantar com as crianças, para que o professor 

possa ouvi-las. O objetivo é levá-las a cantar sozinhas, após a aprendizagem. (BECKER, 1989).

Recursos e repertório

▪ Exercícios/jogos progressivos para relaxamento e desenvolvimento da técnica vocal, técnica 
respiratória, postura, sensorialidade auditiva musical, concentração, memória auditiva e 
expressão;

▪ Exploração da voz, a partir de estímulos temáticos, com criação de diferentes efeitos sonoros;
▪ Improvisação de motivos melódicos (vocais), partindo de determinadas formas e estruturas de 

organização musical (quadratura, ostinatos, harmonias pré-estabelecidas etc.);
▪ Execução de canções com partes para completar improvisando (tipo “pergunta/resposta”); 
▪ Apresentação e exploração de repertório vocal/coral de origens, gêneros e estilos diversos;
▪ Aquisição de vocabulário específico e assimilação de conceitos relacionados com o canto;
▪ Assistir a filme (s) alusivo (s) à temática musical (ex: o som do coração, os coristas etc.) 

propiciando o debate, estimulando o sentido critico e apreciativo;



  
32 ▪ Audição de temas de “música clássica” (para posterior manipulação/reprodução vocal dos 

temas ouvidos, com fantoches);
▪ Audição e comentários baseados em CD´s com temas de música coral relacionados com o 

projeto a desenvolver;
▪ Apreciação autocrítica de gravações de trabalhos cantados em contexto de sala de aula;
▪ Apreciação de vídeos com coros infantis selecionados, com posterior debate sobre as suas 

performances artísticas;
▪ Análise de gravações com o desempenho do “coro da escola” nas ocasiões festivas ou cerimônias 

em que participou;
▪ Aprendizagem e execução de temas cantados a uníssono (prática vocal monódica), em 

conjunto e com solos; em cânone e a duas ou três vozes (prática vocal polifônica); à cappella e 
acompanhados com piano, ao vivo, com playbacks ou uso de computador/DVD e data-show;

▪ CD’s (áudio) com música para relaxamento; playbacks instrumentais ou temas de referência 
para as propostas de repertório a trabalhar; temas vocais da música clássica (Ex: Hino da 
Alegria de Beethoven);

▪ DVDs com temas de referência para as propostas de repertório a trabalhar;  
▪ Interpretação dos temas cantados em várias tonalidades (adequadas à extensão vocal dos 

alunos) e em diferentes ambiências acústicas;
▪ Aparelho de som e vídeo para gravação do trabalho em sala de aula para posterior audição, 

análise e crítica;
▪ Exemplos de boas práticas apresentadas por coros infantis;
▪ Apresentação pública: nas festas escolares, eventos regionais, intercâmbios, ocasiões festivas 

comunitárias (escola/meio), etc.

Flauta doce

 Instrumento muito usado na alfabetização musical, este instrumento carrega o simbolismo 
dos instrumentos de sopro: vida. A possibilidade de execução de melodia favorece a afetividade, 
a consciência da respiração e seu fluxo na produção do som:

 Beineke, em seu artigo “O ensino da flauta doce na educação fundamental”, inicia, dizendo que 
a música é uma ação inerente da atividade humana, e sua manifestação se expressa no fazer 
musical, e aborda alguns subitens que reforçam a importância da prática da flauta doce na escola 
que são utilizados aqui, como Caminhos Possíveis de utilização da flauta doce no contexto 
escolar. 

15 VASCONCELOS, Carmen Lúcia de. O simbolismo do instrumento musical no processo musicoterápico. Monografia escrita para conclusão do Curso de Especialização em Musicoterapia 
e Arteterapia na Educação Especial. Goiânia: Universidade de Goiás-Instituto das Artes.1995.

Utilizar a flauta pode estimular os processos orgânicos de respiração, o equilíbrio, 
o autocontrole e o prazer oral e de expressão. Os sons ecoam com o ar vindo 

das entranhas, envolvendo o corpo inteiro – boca, processos respiratórios, tato – 
conscientizando a  percepção corporal e de vida. 

Conduz à introspecção, ao isolamento, ao sentimento, atinge 
a afetividade e promove contato com a emoção e com a espiritualidade. 

(VASCONCELOS, 1995)15
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 O aluno não é um vazio a ser preenchido, ele traz de casa algum conhecimento adquirido em 
suas experimentações e vivências diárias com o outro. Esse conhecimento deve ser aproveitado 
na socialização com os outros alunos, a fim de que as diversidades culturais sejam socializadas 
e expandidas. Esse conhecimento será de grande valia na atividade prática com a flauta doce, 
pois o aluno terá condições de sugerir músicas, ritmos, que podem ser utilizados em aula na 
aprendizagem.

Priorizando a fluência musical 

 Deve-se levar em conta que o ato criativo do aluno permite uma aprendizagem mais significativa 
e positiva. Nas atividades com a flauta doce, deve-se deixar fluir a capacidade musical do aluno, 
pois atividades repetitivas, técnicas que visem à memorização são cansativas e monótonas, não 
permitindo a fluidez do pensamento e a expansão cultural do aluno.

Por uma atitude criativa perante as práticas musicais

 O ato de criação permite a expressão singular e livre do aluno. É uma ação que afirma o aluno 
como um ser ativo e pensante dentro do processo de ensino-aprendizagem da prática musical.

A realidade do aluno e a motivação para aprender
 
 A motivação do aluno vem ao encontro de suas necessidades, ele tem interesse em aprender 
coisas que venham a ter sentido em sua vida, que venham preencher alguma lacuna. Sem essa 
motivação, não haverá o entendimento musical, será apenas uma aprendizagem sem sentido.

O compromisso com a diversidade

 Deve-se levar em conta, na aprendizagem musical, que os alunos são diferentes em vários 
sentidos, têm desejos e interesses diversos. Há de se pensar nessa diversidade e procurar adequar 
as atividades aos interesses dos alunos, buscando respeitar a cultura e o conhecimento de cada 
um, a fim de proporcionar uma aprendizagem favorável ao desenvolvimento total do aluno. 

Dinâmicas de grupo na sala de aula 
 
 Devem-se elaborar atividades que envolvam todo o grupo, organizando as equipes de forma 
que sejam contempladas as potencialidades dos alunos, a fim de que um possa aprender com o 
outro. Em grupo, os alunos terão uma experiência única, pois, dessa forma, já terão a noção de 
apresentação em público. O trabalho em grupo permite desenvolver o sentido de respeito ao fazer 
do próximo, ao espaço do outro, pois o bom desempenho do grupo depende da união de todos.

Flauteando pelos cantos do Brasil: Ideias de repertório para o ensino da flauta doce na 
escola

 Ideias de repertório para o ensino da flauta doce na escola – Deve-se promover uma experiência 
bem diversificada de conhecimentos culturais aos alunos. Nesse sentido, é preciso utilizar 
conteúdos e temas do folclore brasileiro, folguedos, danças, ritmos populares e outros, a fim de 
que o aluno amplie seu universo cultural, com uma experiência rica e desafiadora.
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Banda Fanfarra

 

 Relatos como esse sinalizam a importância de proporcionar experiências de participação em 
uma banda de música, bem como a influência que traz para a vida de quem participa. Estar em 
uma banda significa, dentre outros aspectos, tornar possível, criar vínculos a partir da relação 
que os participantes estabelecem uns com os outros e com a música – baseados na amizade, no 
reconhecimento, na disciplina e no prazer proporcionado pela prática musical. Segundo Pereira 
(2003), a banda de música, no Brasil, constituiu-se, em muitos casos, no único local da cidade em 
que os jovens formam um grupo de amigos onde se concretiza a convivência sociocultural mais 
efetiva, além das atividades musicais, geralmente, gratuitas. Nessa perspectiva, é importante 
considerar o favorecimento da inclusão social, como fator de suma importância, se considerarmos 
a falta de oportunidade que determinados alunos, especialmente de escolas públicas, possuem 
fora do ambiente escolar. Em sua maioria, os alunos vêm de famílias que não têm condições de 
adquirir um instrumento, muito menos de investir financeiramente em aulas de música.

 Nesse sentido, criar condições, para que os materiais que compõem o Kit da Banda Fanfarra 
sejam utilizados na escola, de maneira democrática, criativa e prazerosa, pode colaborar para o 
movimento de ressignificação do sentido de pertencimento a um grupo e a um espaço geográfico, 
seja a escola, seja o bairro ou a rua onde as crianças moram. O trabalho musical que pode ser 
desenvolvido pelas bandas e fanfarras permite explorar os elementos musicais, a criatividade e a 
percepção auditiva.

A banda de música é, para minha vida, um grupo de referência; uma experiência 
da qual até hoje retiro ensinamentos e lições de vida. 

Nela convivi boa parte da minha adolescência e juventude. Passava, 
constantemente, mais tempo na sede da banda do que no convívio de minha 
casa. A banda era a outra família, uma segunda família. Ali aprendi a respeitar 

regras; a compartilhar problemas e soluções; a construir novas aspirações, 
opiniões, atitudes, ou seja, adquiri outra visão de mundo 

(LIMA, 2005)

 Ao enfatizar esses itens, a autora reforça a importância da flauta doce na escola e, em especial, 
no Ensino Fundamental, por ser de grande importância para o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural do aluno. Nesse sentido, Beineke ressalta que:  

A música ajuda a demarcar “territórios culturais” (Silva, 1996), 
identificando grupos e formas de vida. Trabalhando com

 adolescentes, por exemplo, pode-se observar a quantidade de 
rotulações que eles dão a música, como “música de criança”, 

“música de velho”, “música de amor”, “música de gay”, 
“música de igreja”, “música de dança”, 

“música para dormir”, entre tantas outras (...) 
(BEINEKE, 2001, p.61, apud BRÉSCIA)
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 Muitas vezes, associado ao sagrado e a poderes curativos, os instrumentos de percussão 
mobilizam nossos instintos e nosso corpo à ação, podendo ter um efeito estimulante, aumentando 
o rendimento corporal pela riqueza que as atividades rítmicas oferecem beneficiando o organismo, 
em geral, otimizando as oportunidades das atividades em grupo.

 Os instrumentos de percussão que compõem o kit do Programa Mais Educação (o Programa 
oferece uma lista como sugestão, podendo ser alterada para valorização da cultura local) podem 
ser utilizados para criar os diferentes universos rítmicos que irão auxiliar a prática vocal. A 
zabumba, por exemplo, está presente no forró, baião, xaxado, xote e coco. O pandeiro, muito 
conhecido nas rodas de samba, é também utilizado no baião e no maracatu. O atabaque no samba 
e no axé music, além de ser considerado um instrumento sagrado nos rituais do candomblé.  

 Uma das sugestões de atividade pedagógica interdisciplinar é explorar histórica e culturalmente 
a origem destes instrumentos colaborando para o aprendizado e as vivências dos diferentes ritmos 
que compõem a rica diversidade cultural brasileira. Estes universos podem estar relacionados, 
ainda especificamente, com as manifestações culturais na comunidade onde a escola está inserida, 
alem de dialogar diretamente com os conteúdos das disciplinas de História, Língua Portuguesa e, 
também, com as outras linguagens do caderno Cultura e Artes.

 Outra proposta é utilizar objetos recicláveis na construção de instrumentos de sopro e 
percussão, por meio de vivências musicais, de caráter lúdico, com a criação de um enredo que 
promova o desenvolvimento da consciência ambiental individual e coletiva, para a importância 
da preservação do meio ambiente, do consumo consciente e da sustentabilidade.  

 A utilização de instrumentos de percussão alternativa proporciona a possibilidade de se trabalhar 
ritmos brasileiros e da música internacional, com a utilização de outros instrumentos melódicos 
ou a voz para a condução das melodias, ampliando o alcance do trabalho, além dos limites das salas 
de aula e da própria escola, que pode promover na comunidade campanhas para o recolhimento 
de garrafas, latas e outros objetos que podem ser transformados em instrumentos musicais. 

 Este trabalho oferece a perspectiva de um contato diferenciado com o universo musical 
estimulando a criatividade, permitindo que alunos e professores se utilizem do processo para 
enfatizar a importância da reciclagem do lixo, da preservação do meio ambiente, dos cuidados 
com a saúde, dentro deste contexto, da construção de instrumentos de percussão, a partir do 
“lixo” recolhido e da vivência de uma experiência coletiva e sonora que valorize o trabalho em 
equipe, o protagonismo e a responsabilidade social.

 Os professores podem enriquecer esta experiência coletiva trazendo, ainda, outras linguagens, 
como grafite, dança, e recursos tecnológicos, como projetores de alta definição, para enriquecer 
as possibilidades de novas dimensões da experiência estética dentro da proposta pedagógica 
desejada. 

Caminhos possíveis

Práticas rítmicas

▪ Cada um diz seu nome para os colegas (um por um), primeiro baixinho depois alto.
- Falar o nome depressa, depois devagar.
- Falar o nome em ritmos diferentes, ou seja, uma sílaba demora mais e as outras mais rápidas 

ou ao contrário.
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palmas.

▪ Bater o ritmo utilizando instrumentos de percussão e percussão alternativos16  conduzindo-
os com base nos conceitos de acentuação, de movimento e de padrão, realizando nuances de 
dinâmica e andamento.

▪ Trabalhar com a dinâmica fraco, forte, crescendo, decrescendo. Ex:
- Quando bater forte, andar para frente.
- Quando bater fraco, andar agachados.
- Quando parar de bater, parar de andar.

▪ Caminhar seguindo um ritmo simples de música que está ouvindo:
- Caminhar em linha reta com um pé atrás do outro. 
- Quando bater forte, andar para frente.
- Caminhar como um robô, como um boneco de pano, como um militar, ocupando o menor 

espaço possível, com os pés para dentro; com os pés para fora, caminhar o mais lento 
possível, esticando-se (BECKER, 1989). 

Hip Hop

 O termo hip-hop, que significa “movimentos dos quadris”, foi utilizado, pela primeira vez, por 
um músico jamaicano, Afrika Bambaataa, em 1968, para designar um movimento da juventude 
jamaicana imigrante nos EUA, manifestada por meio do rap (canto), do grafite (artes plásticas), 
da dança (break) e da discotecagem, com o objetivo de denunciar e discutir a situação política 
social e econômica em que estavam inseridos. No Brasil, o movimento surgiu na década de 80. 
Ainda, não existiam movimentos que retratavam exatamente o fundamento, o significado, na 
íntegra, desta cultura, porque todo aquele povo da época (a maioria) desconhecia este nome hip 
hop. O que, na época, foi propagado e muito, na mídia, era a febre chamada break dance.

 O hip hop é a manifestação de uma cultura, ou seja, a importância que um grupo conferiu a 
suas raízes. Segundo Souza, Fialho e Araldi (2005), o hip hop surgiu, na segunda metade do século 
XX, no gueto do Bronx, em Nova Iorque. 

 Hoje, o movimento pode ser considerado uma nova forma de cultura contemporânea da 
juventude. É uma forma de valorizar as expressões culturais juvenis, como expressão de 
cidadania, identidade e enraizamento de uma determinada cultura local. O hip 
hop é uma das maneiras de estimular a participação juvenil 
em eventos e projetos sociais, artísticos, desenvolvidos nos 
contextos escolares e comunitários favorecendo de fato seu 
protagonismo.

 É difundido, principalmente, em áreas consideradas vulneráveis 
socialmente, como prática e expressão dos problemas sociais cotidianos 
vividos nestas regiões, pois cria mecanismos de aproximação de jovens em situação 
de vulnerabilidade social, como sendo um veículo de expressão de sentimentos e 
pensamentos humanos, diante de uma determinada realidade. Nesse sentido, é preciso 
considerar a produção estética da música do movimento hip hop, bem como sua dimensão 
ético-política e sua aceitação pelos jovens, principalmente, os que vivem nas periferias dos 
grandes centros urbanos brasileiros. 

16 Instrumentos de percussão alternativos: ganzá (garrafa PET com “brita zero”); tamborim (fundo da garrafa PET tocada com baqueta para timbales); Filomena 
(lateral da garrafa PET tocado com baqueta convencional para bateria). 
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e dar vez e voz a este movimento como um potencial educacional de atividades curriculares, 
valorizando suas manifestações artísticas, como potenciais mobilizadoras de aprendizagem, 
tirando partido positivo deste movimento que traz em sua constituição os seguintes elementos: 
o rap, o grafite, o MC e o break. Rap - rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia, que é a expressão 
músico-verbal da cultura; grafite, que representa a arte plástica, expressa por desenhos coloridos 
feitos por grafiteiros, nas ruas das cidades espalhadas pelo mundo; break dance, que representa a 
dança e o MC, que representa a consciência e o cérebro.

 Esses quatro elementos do hip hop pertencentes as quatro linguagens podem ser utilizados 
como prática pedagógica integradora, trabalhadas e exploradas conjuntamente: o break (a dança), 
o MC (que compõe a letra e canto), o grafite (linguagem visual) e o rap (a música, mixagem, o DJ). 
E, ainda, do grafite, enquanto arte pública, que está nos muros, nas ruas.

Caminhos possíveis

Transformando os elementos que compõem o movimento hip hop

 Os quatro elementos podem gerar atividades ricas no espaço escolar e fora dele, pois favorecem a 
organização de oficinas práticas referentes à cultura hip hop, como grafite (artes plásticas), música 
(DJ), dança (break) e poesia (rap), atividades que podem ser oferecidas para toda a comunidade, 
por exemplo, aos finais de semana. As oficinas podem funcionar associadas a palestras, seminários 
sobre história da arte, cidadania, drogas, gravidez na adolescência, violências nas escolas e na 
comunidade. Além disso, ao final de cada semestre, podem ser realizadas mostras das oficinas 
em eventos organizados pela escola em parceria com a comunidade, associações, igrejas, enfim, 
utilizando os arranjos educativos daquele bairro, daquela cidade como colaboradoras de ações 
para a cidadania.

A construção de coreografias e letras de rap

 A dança na cultura hip hop é resultado da junção de vários ritmos e estilos dançantes surgidos, 
na década de 70, do século XX. Assimilado o sentido de protesto conferido historicamente à dança 
nesse movimento, iniciou-se o processo de elaboração da composição coreográfica. 

 Para realizar esta atividade, os alunos podem construir, com auxílio do professor, uma 
composição coreográfica com elementos básicos do movimento cultural hip hop, a partir da escuta 
de várias músicas, para que possam escolher a que mais se identificam para elaborar a coreografia 
e sua criação gestual.

 A construção do trabalho com o rap colabora, significativamente, para a reflexão do aluno 
sobre o seu lugar social, pois as letras das músicas são histórias reais que relatam dificuldades, 
mortes, impunidades, entre outros, o que podem gerar uma fantástica discussão em torno de 
problemáticas, muitas vezes, vividas por eles mesmos.

O hip hop a favor dos direitos humanos e da cidadania na escola

 Seguramente, oportunizar aos educadores e educandos o estudo da dança e o aprendizado 
da cultura hip hop, pode gerar preciosos momentos de reflexão dentro da escola. A elaboração 
de letras de rap e composição coreográfica traz à baila temas recorrentes e difíceis de serem 
trabalhados nos contextos pedagógicos, como ética, gênero, religião, sexualidade, preconceito, 
discriminação, dentre tantos outros, o que pode ajudar a escola a ver que oferecer este tipo de 
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conteúdos, tornando viável outro olhar para a dança, o rap e o grafite, no contexto educacional.

A música, alfabetização e letramento: ler, cantar e declamar

 É importante sinalizar as possibilidades que a música oferece ao processo de alfabetização, 
numa perspectiva de integração com as atividades propostas no caderno pedagógico de 
Alfabetização.

 A sonoridade, bem como outros elementos presentes nas letras das músicas, apresentam-
se como elementos interessantes na fase de aprendizagem da leitura e escrita. Transformar 
letras de músicas conhecidas pelas crianças em propostas de atividades didáticas em sala de 
aula, tem se mostrado muito eficaz na organização do pensamento dos alunos, quando estão 
apropriando-se do código de base alfabética. As músicas, em sua maioria, por serem cadenciadas 
de rimas, sonoridade e algumas de muita leveza, podem ajudar as crianças a aprenderem com 
mais facilidade.

  Ao decorarem as letras das músicas em atividades na escola, num primeiro momento, elas 
podem ser desencadeadoras de produção textual rica de significação, pois fará parte do contexto 
escolhido pelas crianças. 

 Assim, partindo dessa possibilidade, os professores podem organizar um baú de músicas 
escolhidas pelas crianças e transformarem em material de apoio ao processo didático de 
alfabetização, pois, como bem sinalizado no caderno pedagógico alfabetização, “ler e escrever é 
também cantar, dançar e brincar.”

 A música tem um encadeamento fonético, que pode ser leve, pesado, ritmado em vários 
espaços, o que proporciona ser cantada e registrada como significativa, transformando-se em 
um objeto que todos podem usufruir, principalmente, nos espaços escolares. Podemos afirmar 
que as músicas podem ser excelentes portadoras de suportes para a leitura, como bem pontua o 
caderno pedagógico dirigido à alfabetização: “ler quando ainda não se sabe ler, recorrendo a letras 
de música e qualquer texto memorizado, em múltiplos portadores de textos e tipologias textuais.”

Caminhos possíveis: 

Ler e escrever, cantar e declamar: práticas significativas de alfabetização e letramento

▪ Construir com as crianças um baú contendo um conjunto de músicas que se origine de um 
interesse real na vida dos alunos.

▪ Realização de atividades significativas envolvendo o uso da escrita, a partir das músicas 
escolhidas: transformar as letras em histórias, com outros suportes de gêneros, por exemplo, 
em narrativas, poemas, histórias em quadrinhos, dentre outros tantos possíveis.

▪ Leitura dramatizada de textos originados de letras de músicas contidas no baú organizado 
pela turma.

▪ Produção de textos para serem transformados em letras de músicas, que serão lidos/cantados 
em um trabalho coletivo de alunos e professores: sarau musical ou musicado.

Música e escola, desafios e soluções: considerações finais

 Construir uma proposta de trabalho que envolva as diferentes linguagens artísticas, vai exigir 
dos educadores e da escola um posicionamento diferenciado frente ao trabalho material, com a 
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mediação e diálogo, de educação e cidadania, que incorpore o educando no processo de produção 
de conhecimento e gestão da escola. A construção deste processo de incorporação do educando 
pode dar-se, por exemplo, a partir da inserção de atividades, como o hip hop, no cotidiano da 
escola, utilizando temáticas como a violência, a cultura de paz e o respeito à diversidade. 

 Ao atender esses diferentes aspectos do desenvolvimento humano, a música humaniza 
o conhecimento e potencializa o aprendizado, o que, segundo Bastien (2009)17, contribui, 
comprovadamente, para desenvolver a inteligência emocional e competência social do educando, 
ajudando-o a se reconhecer e a se orientar melhor no mundo. 

 Não podemos deixar de citar que a volta da música, na Educação Básica, traz consigo desafios 
para os quais é preciso buscar soluções. O maior deles gira em torno de como efetivar o diálogo 
entre os diversos atores envolvidos no processo educativo, para que os conteúdos musicais sejam 
incluídos no currículo escolar e possibilitem a formação integral dos educandos. Cabe perguntar, 
ainda, como professores sem formação específica nesta linguagem artística abordarão os 
conhecimentos relativos ao fenômeno musical, com todas as especificidades inerentes às práticas 
e performances musicais.

 Uma das possibilidades é ampliar as Diretrizes Curriculares vigentes, por meio da elaboração 
de um currículo de música que, além de abordar os conteúdos contemplados na DCE, possam 
incluir, também, a prática instrumental, a prática do canto coral e individual e a fundamentação 
teórica, a partir da Educação Musical, como já sinalizado neste caderno pedagógico. 

 Para finalizar, é importante pontuar a necessidade de descobrirmos soluções originais, que 
possibilitem a observação e reflexão sobre as diferentes ações e atitudes, diante da inclusão dos 
conteúdos de música na Educação Básica e, principalmente, o de vencer o desafio de atender 50 
milhões de crianças, que estarão nos bancos escolares de nosso país à espera da inclusão desses 
conteúdos, já, a partir de 2011.
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