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RESUMO 

 

SOUZA, Camila Felippe de. “Os desafios da disciplina cultura e arte na 
educação integral”. 2016. 58 f. Produto Final (Especialização em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

 

 

 

Este trabalho propõe um plano de curso como resposta à seguinte questão: o que é 
Cultura e Arte?Com a intenção que a resposta atenda a realidade do CIEP Mariano 
Flor Cavalcante localizado no bairro de Lagoinha no município de Nova Iguaçu/RJ. 
Cultura e Arte é uma disciplina chamada disciplina inovadora e faz parte da grade 
curricular proposta pelo sistema de Educação Integral que está em vigor em 
algumas escolas do Estado do Rio de Janeiro. A Educação Integral está, aos 
poucos, sendo implementada no Estado e traz uma grade curricular com algumas 
novidades. A pesquisa busca ser uma ferramenta para os professores de Arte e 
História, pois, estes são os professores considerados aptos a lecionar a disciplina 
em questão e um auxílio aos curiosos no assunto que procuram caminhos para 
construir suas respostas. Este trabalho é fruto da experiência da professora Camila 
Felippe, habilitada em Artes Visuais, no CIEP acima citado junto grupo de 
professores envolvidos com a implementação da Educação Integral nas turmas 601 
e 602 no ano de 2015. 

 

Palavras- chave: Cultura e Arte. Plano de Curso. 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

   1 INTRODUÇÃO...................................................................................... 9 

   2 OBJETIVOS.......................................................................................... 12 

   3 EMBASAMENTO TEÓRICO................................................................ 12 

   4 JUSTIFICATIVA.................................................................................... 17 

   5 METODOLOGIA DA PESQUISA E DO PROCESSO..........................   20 

   6 

    

   6.1      

   

   6.2 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O CONTEXTO DO ESTUDO ...............................................................        

 

A DISCIPLINA CULTURA.................................................................... 

 

 

26 

 

31 

   7 CONCLUSÃO PARCIAL...................................................................... 33 

   8 REFERÊNCIAS..................................................................................... 35 

   9  APÊNDICE .......................................................................................... 36 

  10 ANEXOS .............................................................................................. 58 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
 
 9 

1- INTRODUÇÃO  

   

Em julho de 2014, logo após o final da Copa do Mundo, me tornei professora 

do Estado do Rio de Janeiro. Eu, Camila Felippe, estava muito feliz e grata a Deus 

por essa conquista. Mesmo morando na Zona Oeste do Rio de Janeiro, prestei 

concurso para a Baixada, pois na época da inscrição não havia vagas para a minha 

região. Consegui encaixar meus horários em duas escolas com perfis bem 

diferentes: uma em Comendador Soares, o Colégio Estadual Comendador Soares, e 

outra no bairro Jardim Esplanada, o Colégio Estadual Professora Maria José 

Raunheitti Duccini.  

No final do ano de 2014, diante da necessidade de buscar novas turmas para 

preencher minha carga horária, descobri a existência de uma nova disciplina: 

Cultura e Arte. Na Metropolitana responsável por minhas escolas perguntei do que 

se tratava a disciplina. Mas naquele momento não obtive uma resposta que 

esclarecesse meu questionamento. A atendente buscou respostas com outras 

pessoas do setor, porém continuava sem respostas. Fui orientada a buscar 

informações na própria escola. Da escola também saí sem muitas orientações Com 

o tempo descobriria que tudo era novidade para a escola também e que 

precisaríamos traçar caminhos para as possíveis repostas. Até o ano de 2014, o 

CIEP, Centro Integrado de Educação Pública, Mariano Flor Cavalcante oferecia 

vagas para os níveis de ensino Fundamental I ou Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e 

Fundamental II ou Anos Finais do 6º ao 9º ano em regime regular, onde o aluno 

estudava ou manhã ou tarde, e a partir de 2015 não haveria mais vagas para os 

Anos Iniciais,além disso, a escola passava por algumas reformulações.  

A disciplina Cultura e Arte é oferecida às turmas que fazem parte do novo 

plano de ensino que a Secretária de Educacação do Estado do Rio de Janeiro, a 

SEEDUC propõe para suas escolas estaduais, e que será implementado pouco a 

pouco. O Plano de Ensino é chamdo de Educação Integral, e apresenta uma carga 

horária diferente da Educação Regular, tanto para os alunos que integram essas 

turmas, quanto para os professores que lecionam em turmas do integral. Neste 

modelo, o aluno estuda manhã e tarde, de 07:50 às 15h. Já o professor precisa 

dispor de 4 horas de carga horária extra para participar do planejamento integrado, 

que deve acontecer em dias e horários comuns a todos os professores. A Educação 
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Integral planeja atender às múltiplas necessidades de saber e desenvolvimento do 

aluno. Além da extensão da carga-horária, foram criadas novas diciplinas como 

Cultura e Arte, Iniciação Científica, Letramento Matemático, Projeto de Vida e 

Gêneros Textuais.  

       Poucos meses depois soube que o Instituto Ayrton Sena é parceiro desse 

projeto, e ele é o responsável por oferecer oficinas de capacitação aos professores 

e, por isso, enviou ao nosso CIEP um livro didático inspirado nos resultados obtidos 

com o ensino de Cultura e Arte na Escola Estadual Chico Anysio, no Andaraí. Esta 

escola serviu de experiência e modelo, no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento 

do sistema de Educação Integral.  

            O CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante foi escolhido para experimentar o 

funcionamento com a Educação Integral, com início no 6º ano, com as turmas 601 e 

602. O CIEP está localizado no bairro Lagoinha, que faz parte do município de Nova 

Iguaçu, e fica próximo ao município de Seropédica, e ao bairro de Campo Grande. 

Esta área de Nova Iguaçu é considerada rural e as proximidades da escola não 

possui asfalto, umas das faces da desvalorição do bairro tanto pela prefeitura, 

quanto pelo Estado.  

          Hoje já sabemos que alcançamos êxito em relação às expectativas da 

Secretária de Educação, e, por isso, a partir do próximo ano, gradativamente, o 

sistema de Ensino Integral será implementado até que toda nossa escola funcione 

com Educação Integral. Esta expansão trará novas disciplinas como, por exemplo, 

Cultura e Mídia para as turmas de 8º e 9º ano, o que poderá se tornar um novo 

desafio para os professores de Arte.  

           O planejamento curricular das disciplinas invovadoras foi desenvolvido ao 

longo do ano, em conjunto e semanalmente, pelos professores que lecionam as 

turmas do 6º ano junto à coordenação da escola, pois não existe um plano de curso 

base para essas disciplinas ainda como o Currículo Mínimo, que é base para as 

disciplinas regulares. O desejo da Secretaria de Educação é que todos os 

professores estejam reunidos num mesmo dia e horário, mas em 2015 ficou inviável, 

pois os horários não puderam ser estruturados para atender essa exigência.  

As informações foram chegando aos poucos, ao longo do ano letivo, e a 

coordenação pedágogica contribuiu bastante na articulação das ideias e de 

informações nas reuniões dos pequenos grupos, que aconteciam em vários dias e 
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horários, tornando-se o elo do nosso quebra – cabeças. Para 2016 foi possível a 

organização dos horários, e as discusões semanais serão com todo o corpo 

docente. 

A disciplina Cultura e Arte dentro da proposta do Estado pode ser conduzida  

por um professor de História ou de Arte, e deve fugir dos metódos tradicionais de 

ensino, onde a aula, geralmente, é expositiva culminado numa avaliação com 

provas, testes e trabalhos. Tal posicionamento parece convergir com as proposições 

críticas de Vera Candau acerca do cotidiano escolar.  

 

“Outro aspescto a destacar em relação à cultura de sala de aula diz respeito 

a centralidade que nela ocupa a linguagem oral e escrita e sua dificuldade 

de incorporar, a partir de sua finalidade específica, a pluralidade de novas 

linguagens hoje presentes na sociedade e com as quais os jovens têm 

grande familiaridade. Entre as relações as mediações culturais e 

tecnológicas utilizadas pelos diferentes grupos sociais e culturais, existe 

uma distância bastante acentuada” (CANDAU, 2002, p.141)  

 

 

Por isso, a disciplina Cultura e Arte é chamada de disciplina inovadora, pois 

deve abusar da tecnologia, da criatividade, da interatividade entre aluno, professor e 

novas mídias. Porém, sem diretrizes mais claras do que é a disciplina, e do que ela 

propõe ao aluno, sem recursos financeiros, materiais tecnológicos, fica mais díficil 

caminhar para atender adequadamente aos nossos alunos. Por isso, diante desse 

cenário cheio de novidades, inseguranças, respostas pouco claras, poucos recursos, 

falta de capacitação aliada às informações recebidas ao longo do percurso, percebi 

a necessidade de desenvolver um material, que contribua para o desenvolvimento 

do aluno, dentro do que propõe a Educação Integral. Neste trabalho a intenção é 

atender o campo da Cultura e Arte intercambiando a disciplina Cultura e Arte com as 

demais disciplinas do Ensino Integral, tantos as inovadoras quantos as regulares, 

especialmente as disciplinas de Arte e História, que estão diretamente ligadas ao 

processo.  

Diante desse do conjunto de experiências e questionamentos desenvolvidos 

buscamos responder à seguinte pergunta “O que é Cultura e Arte?” que fiz na 

SEEDUC e à escola quando fui designada a lecionar esta disciplina trazendo mais 

clareza ao ensino da cultura aliado à arte (BARBOSA; 2003).  
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2- OBJETIVOS  

Como objetivo geral este produto acadêmico buscou desenvolver um plano de 

curso como resposta à pergunta “O que é Cultura e Arte?”  para ser utilizado por 

professores de Arte e História que precisam de suporte para lecionar a disciplina. 

Como objetivos específicos o trabalho procurou trazer mais clareza ao ensino da 

cultura aliado à arte (BARBOSA; 2003), levando em consideração: 

- a realidade espacial, local e escolar dos alunos,  

- a realidade étnica, (RICHETER; 2000),  

- a igualdade e a diferença (CANDAU; 2002), 

- a individualidade do aluno.  

 

3- EMBASAMENTO TEÓRICO 

Pesquisando sobre o que já foi falado sobre Cultura e Arte, é possível 

encontrar muitas pessoas tratando do assunto. Cultura, Arte e Educação se 

relacionam há tempos. O ensino da Arte está diretamente ligado ao de Cultura, 

assim como à educação de um modo geral. A cultura é inerente a todo ser humano. 

Thiollent explica. 

 

De acordo com a postura tradicional, muitos pesquisadores consideram 

que, de um lado, os membros das classes populares não sabem nada, não 

têm cultura, não têm educação, não dominam raciocínios abstratos, só 

podem dar opiniões e, por outro lado, os especialistas sabem tudo e nunca 

erram. Este tipo de postura unilateral é incompatível com a orientação 

“alternativa” que se encontra na pesquisa-ação (e pesquisa participante). 

O participante comum conhece os problemas e as situações nas quais está 

vivendo. Por exemplo, o pequeno produtor rural conhece várias exigências 

naturais e econômicas às quais ele costuma se submeter por experiência. 

De modo geral, quando existem condições para sua expressão, o saber 

popular é rico, espontâneo, muito apropriado à situação local. Porém, sendo 

marcado por crenças e tradições, é insuficiente para que as pessoas 

encarem rápidas transformações. 

Por sua vez, o saber do especialista é sempre incompleto, não se aplica 

satisfatoriamente a todas as situações. Para que isto aconteça, o 

especialista precisa estabelecer alguma forma de comunicação e de 

intercompreensão com os agentes do saber popular. 



 

  
 
 13 

Na busca de soluções aos problemas colocados, os pesquisadores, 

especialistas e participantes devem chegar a um relacionamento adequado 

entre saber formal e saber informal. Tal relacionamento pode ser estudado, 

a nível sofisticado, a partir de considerações de psicologia da cognição, 

psicologia social, sociolingüística, etc. Como a nossa preocupação é, aqui, 

de ordem mais prática, vamos sugerir uma técnica bastante rudimentar que 

consiste em comparar a temática do especialista e a do participante comum.  

(THIOLLENT, 2011, p. 77-78) 

 

            A disciplina Cultura e Arte, de acordo com meu entendimento, deve ensinar , 

discutir e refletir sobre Cultura e Arte  pensando-as pontualmente e organicamente. 

Steve Tunner ao apontar sua visão de cultura em seu livro Engolidos pela 

Cultura Pop diz: 

 

É impossível imaginar a sociedade humana sem cultura. Ela é uma 

expressão signficativa de nossa humanidade, que nos distingue dos 

animais. Poderíamos facilmente usar uma jarra de barro lisa, mas como 

instinto é moldá-la e enfeitá-la com cor e forma. Muito do que dizemos ser 

cultura é esse ato de moldar e enfeitar. Transformamos narrativas de 

eventos em histórias, sons em música. Decoramos paredes lisas com 

murais e fazemos nosso cabelo tomar formas que a natureza nunca 

sonhou. 

Os téologos falam da instrução de Deus a Adão Pra reproduzir-se, cuidar e 

cultivar a terra e dar nomes aos animais como “mandato cultural”. De fato, a 

palavra cultivar, que é mais associada com lavrar, capinar, podar e colher, 

tem a mesma raiz da palavra cultura. Nossa cultura, na melhor das 

hipóteses, é outra forma de lavrar, plantar, produzir e colher. Rompemos o 

duro solo de nossas mentes racionais, plantamos belas ideias, fazemos 

crescer a imaginação e colhemos seres humanos mais completos. 

(TURNER, 2014, p.17) 

 

        O que Turner pensa sobre cultura está também ligado ao fazer artístico, pois a 

cultura envolve costumes, mas também é o resultado de como nossos costumes se 

apresentam aos nossos sentidos que, geralmente, está realcionada à arte. Fischer, 

1976, diz que a arte descobre novas áreas da realidade, tornando visível e audível o 

que antes era invisível e inaudível (FISCHER; 1976). 

 Nossa outra autora referência Ivone Richter diz que: 
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A noção de cultura, do ponto de vista antropológico, foi sendo construída a 

partir do século XIX, através de diferentes enfoques. Em um conceito já 

clássico do século XIX, a cultura é vista como civilização, como um todo 

complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, leis, tecnologia, costumes, 

parentesco, religião, magia, e muitas outras capacidades e habilidades 

adquiridas pelos seres humanos enquanto membros da sociedade. A partir 

do início do século XX altera-se o conceito, "a idéia de civilização perde seu 

sentido de processo e passa a definir um estado - a sociedade ocidental - 

que deve ser atingido pelos ainda não civilizados" [...]. 

Atualmente, a cultura vem sendo entendida como um código simbólico, que 

possui dinâmica e coerência internas, "trazendo dentro de si as 

contradições existentes ao nível da sociedade propriamente dita" (VELHO E 

CASTRO, 1978, p.7).  

A este conceito foi também sendo incorporada a noção de que as relações 

culturais supõem relações de poder, desigualdades, contradições, e de que 

todas as modalidades de transmissão de cultura implicam, portanto, algum 

poder de dominação. (RICHTER, 2000, p.3 - 4) 

 

A cultura envolve as mais variadas relações, o que é um indicativo para um 

entendimento amplo e abrangente sobre ela, um caminho para entender a vida como 

uma experência que envolve a cultura de muitas pessoas, lugares e espaços. Um 

caminho para entender que a experiência que envolve cultura, arte e educação é 

uma experiência influenciada por diversos meios.  

          Ana Mae Barbosa aponta a arte como uma ferramente importante para 

entender a cultura de um país.  

 

Não mais se pretende desenvolver apenas uma vaga sensibilidade nos 

alunos por meio da Arte, mas também se aspira influir positivamente no 

desenvolvimento cultural dos estudantes pelo ensino/aprendizagem da Arte. 

Não podemos entender a cultura de país sem conhecer sua Arte. A Arte 

como uma linguagem aguçadora dos sentidos transmite significados que 

não podem ser transmitidos por intermédio de nenhum outro tipo de 

linguagem [...].  

Relembrando Falon, eu diria que a Arte capacita um homem ou uma mulher 

a não ser um estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro no seu 

próprio país. Ele supera o estado de despersonalização, inserindo o 
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indivíduo no lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares 

no mundo. (BARBOSA, 2003, p.18 - 19) 

 

A cultura, assim como a arte, está completamente inserida à nossa vida. É 

praticamente impossível dissociá-las do que somos e de quem somos. Ernst Fischer 

diz que a arte é o meio para essa união do indivíduo como um todo; reflete a infinita 

capacidade humana para associação, para a circulação de experiências e ideias. 

(FISCHER, 1976, p.13) 

 

A arte concebida como “substituto da vida”, a arte concebida como o meio a 

colocar o homem em estado de equilíbrio com o meio circuncidante- trata-se 

de uma ideia que contém o reconhecimento parcial da natureza e da sua 

necessidade. (FISCHER, 1976, p. 11) 

A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar 

o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é 

inerente. (FISCHER, 1976, p. 20) 

 

   A arte só perde em antiguidade para o homem, pois sem ele sua existência 

não seria possível. Ela aliada à cultura afirma nossa humanidade, nos diferenciando 

dos demais seres vivos. Desde o início a arte nos faz, e traz, reflexões de cunho 

coletivo, o que produz influência e transformações sobre a sociedade como um todo.  

 

Quando o artista descobre novas realidades, porém, ele não o consegue 

apenas para si mesmo; ele realiza um trabalho que interessa a todos os que 

querem conhecer o mundo em que vivem, que desejam saber de onde 

vêem e para onde vão. O artista produz para uma comunidade. [...] A 

desejável síntese entre liberdade individual do artista e sua harmonia com a 

coletividade não pode ser conseguida de uma só vez, requer um 

pensamento nada dogmático e uma paciente experimentação. (FISCHER, 

1976, p. 238) 

 

 A educação com ênfase na diversidade, possível pelas diferenças culturais 

pode favorecer o desenvolvimento do senso de igualdade, de tolerância, de respeito 

às diferenças, fortalece a discussão contra a discriminação, aumenta o entendimento 

sobre a propria identidade e sobre o outro. O que precisa ser mudado não é a 
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cultura do aluno, mas a cultura da escola, que é construída com base em um único 

modelo cultural, o hegêmonico, apresentando um caráter monocultural. (CANDAU, 

2002, p. 133) 

 

A cultura deve engrandecer nossas vidas. Muitas vezes ela serve para nos 

confortar diante da fria e difícil realidade que temos de encarar em nossas 

vidas agitadas e nos levar para um mundo de fantasia, mito e sonho. “A arte 

lava a alma a poeira da vida cotidiana” – disse Picasso. Poesias, peças e 

pinturas podem nos mostrar ligações entre coisas que nunca descobrimos 

por meio da lógica impiedosa. Canções e música ajudam a unir pessoas e 

nos deixam conscientes da magnitude do significado de ser humano. 

(TURNER, 2014, p.17) 

 

Turner diz que não é possivel pensar nos anos 60, sem associá-lo a novas 

perspectivas no estilo de vida, comportamento, filosofias e atitudes da juventude da 

época. Características que marcaram aquela época, como a rebeldia, foram 

possíveis por causa da música, especialmente o rock, e pela inflência de músicos 

como os Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix e The Who. Com este 

exemplo facilita entender que a cultura aliada à arte, pode gerar interferências na 

sociedade como um todo.  

 

A tarefa decisiva da literatura e da arte socialistas contemporâneas - a tarefa 

de representar a nova realidade através de meios de expressão adequados 

à ela – está intimamente ligada a outro problema do nosso tempo: o 

ingresso de milhões de pessoas na vida cultural.(FISCHER, 1976, p. 232) 

 

 Ao buscar referências que justificassem a organização para o  plano de curso 

me inspirei na estrutura desenvolvida pelas autoras Maria Fusari e Maria Heloísa 

Ferraz. No Livro Arte na Educação Escolar (FERRAZ E FUSARI; 2001) as autoras o 

finalizam sugerindo um Programa de Curso de Arte. O programa sugerido pelas 

autoras é voltado para o Ensino Médio e dividido em unidades numa sequência que 

depende do encaminhamento do professor que fará suas modificações e 

acréscimos, de forma a contribuir para os aprofundamentos dos conteúdos de arte. 

(FERRAZ E FUSARI, 2001, p. 76). Outra referência para minha organização foi o 

próprio plano de curso do Ensino Fundamental – Anos Iniciais desenvolvido pelo 
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departamento de Desenho e Artes Visuais, do Colégio Pedro II, que apresenta uma 

estrutura mais enxuta que a desenvolvida neste trabalho, mas que valoriza 

conteúdos e objetivos. 

 Durante a finalização do trabalho repensei se deveria manter a divisão em 

módulos ou se deveria utilizar a ideia de unidades disponibilizada pela dupla Ferraz 

e Fusari. Portanto, para concluir qual nomenclatura seria mais adequada ao contexto 

do plano de curso, apresentado no apêndice, busquei no dicionário o significado das 

duas palavras, módulo e unidade, e conclui que a definição destinada à palavra 

módulo se encaixa melhor à proposta. Isto por que, módulo é compreendido como 

partes de um todo, como encaixe, que pode dar certo numa primeira tentativa ou 

não. Mas, se as partes forem chamadas de UNIDADE, poderão trazer a noção de 

completo. 

A intenção desse plano, que ainda será aplicado, é passar por experiências 

que permitiram diversos encaixes, perfeitos e imperfeitos entre teoria, prática 

contexto, professor, aluno e todas as relações que permeiem e viabilizem sua 

aplicabilidade. 

 

4 – JUSTIFICATIVA 

 

Como explicação para minha dúvida e a de outros docentes, e principalmente 

como justificativa para meus alunos, me lembro que no primeiro dia de aula 

conversei com eles sobre a existência das duas disciplinas para que eles 

entendessem o porque de dois encontros semanais ao invés de um só, como 

acontece nas turmas regulares, e disse que teríamos aulas de Arte e de Cultura e 

Arte. Percebi que na carinha deles que era como se tivesse um ponto de 

interrogação em cada um e me senti impotente porque mal podia responder. O 

máximo que consegui naquele momento foi conversar sobre Arte e Cultura, 

separadamente, e depois juntamos bem superficalmente os dois conceitos. Esse 

trabalho está longe de ser a resposta definitiva ou a única resposta, mas é um passo 

significativo, pois apresenta um plano de curso de possível apropriação aos 

professores de História e Arte do CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante, que lecionam 

no sistema de Educação Integral, estando aberto ao diálogo com as outras 

disciplinas, visto que, a interdisplinalidade é o caminho natural deste sistema. 
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      O bairro da Lagoinha não possui uma banca de jornal propriamente dita. A banca 

existente não é usada para sua função original, ela é um ponto de venda para DVDs 

os jornais são vendidos nas padarias. A ligação com os diversos meios de 

comuniação conta apenas com a intervenção do professor e da escola. A falta de 

banca de jornal me fez perceber que a relação dos alunos com jornais e revistas é 

quase nenhuma e assim, para tratar desses meios de comunicação, é preciso 

realizar um trabalho de aproximação.  

         A era dos smartphones trouxe uma relação mais próxima com os meios de 

comunicação via internet, porém, a maioria de nossos alunos não tem acesso a um 

plano de internet muito amplo, por conta dos valores, e por isso a escola é lugar 

onde esse acesso acontece de forma mais eficaz. ,quando a internet está 

funcionando a todo vapor, o que faz com que o professor precise buscar alternativas 

que insiram as tecnologias e outras mídias em sala de aula.  

           Richter (2000, p.145, 146) aponta a escola como um local monocultural, e de 

perpetuação da cultura imposta pelo Estado, mas que precisa estar aberta à 

diversidade cultural disponível, pois mesmo que não seja por escolha do sistema 

escolar a diversidade cultural está presente neste espaço de modo que assistimos, 

hoje, a uma "multiplicação da cultura", que torna possível à escola manter vários 

tipos de referências culturais, e não mais apenas a referência ao podercultural 

central do Estado. (RICHTER, 2000, p.146). 

      No tempo de pesquisa, percebi a necessidade de um espaço que seja 

dedicado à cultura e também acessível à comunidade de um modo geral. A escola 

deve ser esse lugar, por mais que seja um lugar dedicado a um público específico, é 

um lugar onde a cultura está completamente presente e que por ser um espaço 

público deve estar aberto a todos. Com isso, podemos, e é a intenção do plano de 

curso apresentado, transformar o CIEP em uma referência à cultura local, 

aproveitando a proposta interdisciplinar do sistema de educação integral. 

Durante o ano de 2015 experimentamos diversos materias, mas na maior 

parte trabalhamos com a reutilização deles, pois nossa prática foi muito mais voltada 

para as questões plásticas. Porém, entendo que não podemos limitar as 

experiências do aluno apenas à minha zona de conforto, é preciso, sim, e tenho a 

pretensão de tornar isso possível. 

A Cultura e a Arte fazem parte do nosso cotidiano, e por estarem fortemente 
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interligadas ao dia a dia que por estarem muito inseridas passam despercebidas. Por 

isso, para que seja possível estabelecer relações entre cultura, arte e vida este 

produto busca conceituar e relacionar Cultura e Arte de modo que seja possível 

perceber e valorizar a presença delas no dia a dia. 

Para uma experiência estético-cultural mais abrangente ao aluno, o professor 

precisa estar sensível às múltiplas linguagens da arte e ao fazer do aluno. Entendo 

que a disciplina Arte, associado a esta grade de disciplinas inovadoras junto à 

cultura, permite ao professor um olhar mais sensível à expressão que o aluno 

carrega para incluí-la dentro da vivência em sala de aula. 

Ao iniciar a pesquisa sobre a grade curricular, foi preciso entender um pouco 

de onde veio a experiência que originou o perfil de Educação Integral 

implementanado em minha escola. O modelo oferecido pela Escola Estadual Chico 

Anysio não se relaciona diretamente com a realidade estrutural de nosso CIEP.  Por 

isso, compreendi que para garantir a participação, discussão e reflexão professor - 

aluno - disciplina, o plano de curso deve estar mergulhado na realidade, na 

identidade do aluno, na bagagem cultural que eles nos disponibilizam em todo 

tempo, no ambiente escolar e no bairro em que estamos inseridos permitindo que 

nossas ações reverberem e, se preciso reestabelaçam relações fragmentadas 

reconstituindo o respeito entre todos os meios permeáveis disponíveis.  

O bairro Lagoinha apresenta carência de asfalto, e até de saneamento básico 

em boa parte de seu espaço de abrangência.  A falta de elementos básicos faz com 

que a cultura oferecida e desenvolvida pelo local seja desvalorizada. Infelizmente 

muitas pessoas entendem a cultura como um elemento superfulo à vida. Portanto, é 

preciso estar atento à cultura local, para que se entenda que não existem pessoas 

sem cultura. A cultura se torna intrínseca ao ser humano a partir do momento que ele 

passa a se relacionar.  A cultura do outro vem para agregar aos valores culturais que 

apreeendemos em nossa existência desde pequenos. Ensinar sobre cultura partindo 

do pressuposto de que o outro não sabe, ou que não tem relação com a mesma, é 

negar a formação cultural original do indivíduo. A minha formação cultural não é 

soberana à do meu aluno. Agir como se assim fosse é uma forma de perpetuar o 

poder estatal sobre os saberes culturais do aluno. Por esta razão, ratifico Ivone 

Richter ao afirmar que 
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[os/as] educadores/as devem criar ambientes de aprendizagem que 

promovam a alfabetização cultural de seus/suas alunos/as em diferentes 

códigos culturais, a compreensão da existência de processos culturais 

comuns às culturas, e a identificação do contexto cultural em que a escola e 

a família estão imersas. Este último aspecto não deve ser descuidado, pois 

a escola, como instituição formal, deve também desenvolver capacidades 

específicas, voltadas para a atuação na sociedade em que o/a estudante 

está, vive e à qual pertence. (RICHTER; 2000, p.15) 

 

Desta maneira, entendo que a associação de novos valores culturais aos 

valores culturais do aluno e do local onde ele está inserido o ajudará a ampliar sua 

visão de mundo como indivíduo e como ser social, além de contribuir para uma 

reflexão importante sobre a hierarquia cultural, afim de minorar a concepção de valor 

que foi incutida à arte e à cultura.  

 

5 – METODOLOGIA DA PESQUISA E DO PROCESSO 

Para que chegássemos ao plano de curso apresentado no final deste escrito, 

alguns passos foram importantes para que essa construção fosse viável.  O primeiro 

deles, e talvez o mais importante, foi identificar o problema. Embora a pergunta “O 

que é Cultura e Arte?” já pairasse sobre a minha cabeça, foi preciso identificá-la 

como meu problema. Era preciso tomar posse, pois a questão já havia me 

encontrado e eu precisava entender isso. As discussões geradas ao longo do 

Programa de Residência Docente, PRD, me ajudaram a entender que eu não 

precisava procurar um problema, ele já estava diante de mim desde o fim de 2014. 

Agora que a interrogação já foi identificada, acreditei que resolvê-lo seria muito fácil. 

Mas, obviamente, eu estava errada e ainda teria uma boa trajetória pela frente. 

Porém, sem saber, a escola já estava oferencendo-me recursos para traçar plano 

que levassem a um resultado parcial.  

A cada semana deveríamos estar junto aos professores que estivessem com 

o mesmo horário de planejamento para delinear o caminho das disciplinas de horário 

integral. Semanalmente então precisávamos pensar em ações com temas, que 

unificassem todas as disciplinas. Uma data comemorativa, um pensamento, uma 

palavra, um conceito serviam como base para  o desenrolar de nossas ideias. 

Falamos sobre a dengue, consumo consciente, os indígenas, a reutilização de 
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recursos, etc. Nossa coordenadora pedagógica, a professora Maria Beatriz, 

articulava para que todos soubessem o tema, visto que foram poucos os momentos 

que todos nós professores conseguíamos estar todos juntos, num mesmo horário. 

Nos encontros em pequenos grupos, além do tema, tínhamos um guia para a 

execução do planejamento chamado de “Acompanhamento do Planejamento 

Integrado” Nesses guias, precisávamos preenher com informações como as 

disciplinas, as habilidades que desejávamos que nossos alunos trabalhassem, e 

citar o conteúdo integrador, os objetivos da aula e o modo de desenvolvimento.  Meu 

horário de encontro era as quartas-feiras às 09h30min. No início dos nossos 

encontros, éramos apenas eu e a professora Lenir Maria, que também lecionava 

Arte e Cultura e Arte.  Depois de um tempo a professora Adiléia que lecionava 

Matemática e Letramento Matemático se juntou a nós.  

Nossos encontros, por acontecer nas quarta-feiras, geralmente já tinham um 

tema ou conteúdo integrador, pois os professores dos dias anteriores já deixavam 

sugerido, o que não quer dizer que não tínhamos direito. A cooredenação nos 

perguntava se tínhamos alguma sugestão e ela seria levada em consideração na 

próxima semana e apresentada aos demais professores.  

         Nos primeiros encontros, eu e Lenir conversavámos mais sobre nossas 

disciplinas e iniciamos nossos planejamentos sem saber muito para onde seguir. Por 

isso, levamos em consideração o plano de curso que a professora Lenir havia 

utilizado no ano anterior e começamos a caminhar pelo universo das cores, do 

desenho e da pré-história ·. 

Assistimos a filmes, produzimos tinta, massa de modelar caseira, pincéis, 

diversificamos o suporte do desenho, utilizamos jogos, conseguimos estabelecer 

diálogos entre disciplinas como, por exemplo, com a professora Alessandra Almeida 

de História, a pedido dela inclusive, para tratar sobre a Cultura Grega. Enquanto ela 

focava nas questões históricas, o que não quer dizer que ela não falava de cultura, 

visto que é uma missão quase impossível. Em Cultura e Arte pesquisamos sobre os 

possíveis figurinos, sobre a relação cultural dos deuses gregos com nossas crenças 

e com a história. A intenção da parceria era produzir uma peça, mas infelizmente 

precisamos antecipar nosso calendário de provas, e com isso os alunos que já não 

precisavam de média deixarm de ir à escola, o que dificultou nossa apresentação. 

Por enquanto essa ideia ficará guardada. O interessante dessa experiência é que os 
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alunos apresentavam suas próprias conexões entre as diciplinas. O que não 

aconteceu só quando falávamos de Culura Grega, mas também quando falávamos 

de desenho e pré-história, por exemplo. Combinamos de vez enquanto pontuar as 

parcerias, mas também deixar que eles percebessem por eles mesmos, e tivemos 

bons resultados quanto a isso. “Professora Camila, a professora Alessandra falou 

sobre isso”, essa era uma fala gratificante de ouvir.  

  Após alguns encontros com poucas diretrizes, tivemos mais um novo 

encontro com representantes da SEEDUC, que nos apresentaram um pouco mais 

da visão da Educação Integral. Não conversamos separadamente sobre as 

disciplinas, mas elas foram respondendo nossas perguntas. Nesta reunião, tivemos 

um esclarecimento importante, pois descobrimos um pouco sobre a intenção da 

Secretaria de Educação para a minha disciplina e para as disciplinas inovadoras 

como um todo.  

        Como já citei anteriormente, a disciplina Cultura e Arte é chamada de 

disciplina inovadora, e por isso deve buscar soluções que fujam dos padrões de 

aula, como a avaliação conceitual. As disciplinas inovadoras não aprovam ou 

reprovam o aluno.  

         Com o passar do tempo e com a mellhor adaptação aos processos, nossos 

planejamentos foram ganhando mais corpo e agora tínhamos como aliados nossos 

cadernos amarelos (Imagem 1). Cada disciplina de Educação Integral possuía um 

caderno onde deveriam estar anotados nossos planejamentos e, como novo 

componente, passamos a registrar os recursos utilizados. No caderno o registro 

acontecia depois das aulas, então funcionava como um feedback do que foi 

desenvolvido junto às turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Fonte: Autora 
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Optamos por continuar trabalhando a disciplina próximo ao currículo de Arte, e 

aos poucos fomos tentando criar o “distanciamento” entre elas. Mas, confesso que 

não fomos muitos eficazes nessa diferenciação. Especialmente para as turmas da 

professora Lenir, pois as aulas de Cultura e Arte e Arte eram no mesmo dia. Isso fez 

com que fosse difícil que eu seguisse por outro caminho, afinal nós trabalhamos em 

equipe e precisamos criar estratégias que funcionassem para as duas turmas.      

      Próximo ao fim do ano tivemos mais uma reunião com a SEEDUC, que serviu 

como balanço do que estava sendo feito. Recebemos alguns elogios, trocamos 

experiências, e foi um encontro bastante motivador. 

       As conversas com a professora Lenir Maria, também de Artes Visuais, e o 

feedback de alguns professores foi importante para ajudar a desenvolver minha 

consciência sobre os alunos e o local. Foi a partir dessas conversas, além da 

vivência com os alunos, claro, que pude entender um pouco mais da comunidade, 

suas necessidades e mais sobre a história dos alunos.  

         No fim do ano o tema integrador foi a Africanidade e por conta disso 

tratamos um pouco sobre nossas raízes culturais. Infelizmente, não pudemos nos 

aprofundar muito, pois fomos atropelados por algumas questões burocráticas 

relacionadas ao fim das atividades. Assitimos ao filme Kiriku, que conheci em uma 

das minhas aulas de obsevação com a professora Eliane Mattozo, e com a fala dos 

alunos percebemos que eles pouco se relacionam com as questões relcionadas as 

nossas bases culturais. 

Além do caderno amarelo, nosso guia e nossos encontros semanais, outros 

recursos me ajudaram a desenvolver o plano de curso final. Para contribuir para o 

desenvolvimento, e ampliar minha percepção sobre o local, além de conversas 

informais com alguns profissionais da escola, desenvolvi um questinário on line que 

me ajudou a compreender mais um pouco sobre as necesidades do bairro Lagoinha. 

Utilizei o Google Formulários para facilitar a coleta das respostas. 

O formulário contém sete perguntas, além de pedir os dados como nome e 

função. Obtive oito respostas de um grupo com aproximadamente 20 professores. 

Um número pequeno, mas que contribuiu para codificar mais sobre a realidade local 

e anexar com a visão que venho desenvolvendo sobre o local. O outro recurso a ser 

citado foi um relato sobre a experiência com a disciplina Cultura e Arte, que recebi 

de uma colega de faculdade, Patrícia Aguiar. No fim do ano me recordei que Patrícia 
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lecionava Cultura e Arte para turmas de Ensino Médio no CIEP 479 Doutor Mário 

Simão Assaf, em Cachoeira de Macacu. Não me recordava dessa informação até 

retomarmos nossa conversa pelas redes sociais. Pedi para ela me fazer um relato 

de sua experiência, e ela prontamente atenderam ao pedido. A experiência dela 

também contribuiu para elucidar minhas ideias no desenvolvimento da proposta para 

o Plano de Curso que é apresentado neste trabalho. 

           Com toda essa proximidade da pesquisa e das ações desenvolvidas, meu 

papel professora- pesquisadora não tem neutralidade, e por conta disso, me 

favoreço do método pesquisa-ação (THIOLLENT; 2011). 

 

Na pesquisa- ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no 

equacionamento dos problemas encontrados no acompanhamento e na 

avaliação de ações desencadeadas em função dos problemas. Sem dúvida 

a pesquisa- ação exige uma estrutura de relação entre pesquisadores e 

pessoas da situação investigada que seja do tipo participativo. (THIOLLENT, 

2011, p. 21, 22) 

 

 A pesquisa-ação é a metodologia ou estratégia de pesquisa que poderia guiar 

esse produto acadêmico. Refiro-me a pesquisa-ação como estratégia de pesquisa, 

pois, é assim que o autor a define, como podemos verificar no seguinte trecho: 

 

A luz do que precede a pesquisa-ação não é considerada como 

metodologia. Trata-se de um método, ou uma estratégia de pesquisa 

agregando vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais se 

estabelece uma estrutura coletiva participativa e ativa ao nível da 

capactação de informação. (THIOLLENT, 2011, p. 33)  

 

Michel Thiollent define a pesquisa-ação com método ou uma estratégia de 

pesquisa, pois enxerga a metodologia como uma disciplina que estuda o método, o 

modo de guiar uma pesquisa. A metodologia auxilia na descoberta dos métodos 

cabíveis para conduzir a pesquisa.   

 

 A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
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participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2011, p. 20) 

 

       Para o autor, a pesquisa-ação atua ativamente na realidade do grupo ou 

grupos escolhidos como objeto da pesquisa. Nesse tipo de método, a interfência é 

na realidade social. Os objetivos da pesquisa-ação podem ser práticos ou de 

conhecimento.  

O objetivo prático é o que busca obter soluções e ações que contribuam para 

que o responsável pelo problema consiga modificar a situação em xeque. É 

importante um olhar atento à realidade e a definição de soluções possíveis, que nem 

sempre serão praticáveis em curto prazo. O objetivo de conhecimento se relaciona 

com os meios de obter informações. As ações cotidianas e o tempo para a resolução 

podem dificultar o aprofundamento no conhecimento, mas é possivel fazer uma 

pesquisa com os dois objetivos presentes, como é o caso desta. A prática está mais 

presente na obtençãos dos resultdos, o que não descarta a relevância do 

conhecimento, visto que todo produto acadêmico precisa de bases teóricas para 

ganhar força. 

Na pesquisa-ação o raciocínio é mais flexível do que em pesquisas que 

exijam resultados mais precisos, o que favorece a argumentação gerando resultados 

a partir de diálogo, discussões entre o professor-pesquisador, seus alunos, a escola 

e a comunidade. Esse tipo de raciocínio favorece uma proposta de cunho social, 

pois, consegue entender que cada local tem suas especificidades e o resultado 

obtido pode não favorecer a outras realidades. Gerar hipóteses nesse método para 

uma situação problema pode ser uma fator difícil. Neste caso não é obrigatória à 

precisão. Essa pesquisa gerou as seguintes hípoteses:  

1)- A disciplina foi  planejada com base em uma realidade que não se 

aproxima daquela vicenciada em nosso CIEP.  

2)- A falta de recursos atrapalhou o aproveitamento com maior qualidade.  

3)- Houveram poucas orientações da SEEDUC para o desenvolvimento da 

disciplina.  

O plano de ação desta pesquisa envolveu como participantes meus alunos, 

minha escola de origem, o espaço e os professores, incluindo a mim mesma, minha 

colega de faculdade Patricia Aguiar e também meus colegas de PRD. Nossos 
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encontros no PRD foram importantes para a formulação da reflexão sobre a 

pesquisa e sobre os resultados. Os Encontros de Área, os minicursos sobre 

metodologia, especialmente, os encontros nas aulas de observação fazem parte do 

plano de ação deste produto, pois cada participante envolvido pode expor sua visão 

sobre a pesquisa gerada a partir do meu problema. Porém, a participação de todas 

essas pessoas não tira a minha autonomia na tomada de decisões; a participação e 

o olhar de outras pessoas tão-somente trouxeram luz para as questões que 

pairavam sobre minha mente.  

Cada aula, cada encontro com profisionais, depoimentos e pesquisa me 

ajudou a compor o plano sugerido ao final deste trabalho. Ele não é um trabalho 

descritivo ou avaliativo. A intenção é que ele faça parte do contexto de reconstrução 

educacional do nosso CIEP. É um trabalho que só colherá os resultados e as 

avaliações mais específicas ao fim do seu ciclo. 

 

6- ANÁLISES DE RESULTADOS 

 

6.1- O CONTEXTO DO ESTUDO 

Como já abordamos, o governo do Estado do Rio de Janeiro junto ao Instituto 

Ayrton Senna traçou novas metas para a educação do nosso Estado, desenvolvendo 

assim um novo modelo de ensino, a Educação Integral.  

        A Educação Integral - ou Educação para o Século 21, outra nomenclatura 

utilizada pela SEEDUC para o programa - apresenta boas propostas para a 

formação de um aluno mais alinhado com os desafios do nosso tempo. Propõe o 

exercício de habilididades que julgo necessárias para torná-lo um cidadão mais 

consciente, participativo, intuitivo, criativo, dinâmico, independente entre outras 

coisas. De acordo com o documento, 

 

há um consenso no mundo de hoje de que o processo educacional precisa 

passar por mudanças que caminhem em consonância com as evoluções do 

século XXI. Neste sentido, a educação em tempo integral surge com uma 

proposta diferenciada capaz de oferecer não apenas a extensão da carga 

horária, como também a oportunidade de uma formação verdadeiramente 

integral, que considere as competências indispensáveis aos jovens para 

enfrentar os desafios deste século. (NETO, Antônio Vieira. Educação 
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Integral. 2015 s/p) 

Adotamos um conceito de “educação integral” que ultrapassa a ideia de 

“educação em tempo integral”, na medida em que não se limita a ampliação 

da jornada escolar, mas pressupõe uma mudança de visão do que seja o 

papel da escola. 

 Nessa nova visão, a escola deixa de ser vista como “transmissora de 

conteúdos” e passa a ser concebida como mediadora no desenvolvimento 

de competências para a vida. Isso significa que, além de ensinar a ler, 

escrever e conhecer o conteúdo das disciplinas, a escola deve preparar os 

alunos para se inserirem plenamente no mundo do trabalho, da cidadania e 

das relações sociais.
1 

 

Para que o modelo de Educação Integral fosse experimentado o Estado do 

Rio de Janeiro e o Instituto Ayrton Senna construíram no bairro do Andaraí o Colégio 

Estadual Chico Anysio, para o qual foi oferecida toda uma infra-estrutura, e o 

treinamento necessário ao corpo docente, para que o programa fosse desenvolvido. 

Tudo era novo, até a escola inaugurada no ano de 2012. 

O modelo foi desenvolvido inicialmente com alunos do Ensino Médio, o que 

podemos entender como um processo normal, visto que demanda de obrigação do 

Estado é o Ensino Médio, e pode ser implementado em duas dimensões: a Dupla 

Escola e a Solução Educacional. 

O modelo Dupla Escola tem uma oferta curricular, que prioriza a formação 

profissinal do aluno de Ensino Médio para o mercado de trabalho, uma formação 

técnica, em parceria com empresas que tenham algum interesse neste tipo de 

investimento. 

O segundo modelo, chamado Solução Educacional, é o que foi adotado no 

meu CIEP, e continua a ter o Instituto Ayrton Senna como seu principal parceiro, 

sendo que a principal alteração acontece no currículo, que passa a ter uma 

organização chamada de organização curricular inovadora, e se subdivide em dois 

macrocomponentes: o primeiro chamado de Áreas de Conhecimento, e engloba as 

disciplinas já previstas na legislação do nosso país; o segundo chamado de Núcleo 

Articulador, é o que traz o diferencial para este modelo e traz disciplinas, que devem 

ser pensadas fora dos padrões convencionais do ensino tradicional, incluindo a 

                                                
1
 Trecho retirado do site da Secretária de Educação do Estado. 

Em:<http://www.institutoayrtonsenna.org.br/como-atuamos/educacao-integral/ > Acesso em: 06 dezembro 

2015). 
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exclusão de um processo avaliativo submetido a notas. Surgem então disciplinas 

como Gêneros Textuais, Letramento Matemático, Iniciação Cientifica, Educação para 

Sustentabilidade, Autogestão, Projeto de Vida e Cultura e Arte. 

O modelo é interessante, mas alguns contratempos dificultaram um pouco a 

implantação no CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante. Embora a avalição final, da 

escola como um todo, tenha sido positiva, alguns aspectos precisam ser abordados. 

Minha fala é pautada na experiência que obtive ao lecionar na disciplina 

Cultura e Arte, pois, por mais que tenhamos trocado experiências, não me julgo 

capaz, e nem é este o foco deste trabalho, de falar da experiência específica dos 

outros colegas.  

           Durante o meu processo de pesquisa, enquanto a pergunta “O que é Cultura 

e Arte?” não saía da minha cabeça e procurávamos caminhos para a resposta, 

recebemos uma ementa que começava a iluminar nossas ideias, e gerou uma 

conversa mais clara com a coordenação da escola sobre o meu projeto. Tratava-se 

de uma panorâmica da proposta da disciplina, enviada pelo Estado, com alguns 

links, de sugestões de referências, o que aconteceu em meados do primeiro 

bimestre. A ementa diz:      

 

Cultura e arte: Reflexão sobre o entedimento do que é cultura e arte. 

Levantamento e conhecimento de temas culturais e expressões artísticas 

nos diversos meios de comunicação existentes: revistas, jornais, rádio e 

internet. Estabelecimento de relações entre cultura e a arte com nossas 

vidas. Desenvolvimento de espaços que abordem temas atuais presentes 

nos principais meios de comunicação ou temas relativos à realidade da 

escola ou às diversas expressões que retratem emoções, sentimentos e 

sensações diante da: música, de filmes, de esportes, de dança, da pintura, 

de crenças e de qualquer outra forma de expressão cultural ou artística. 

Discussão sobre todos os materiais, as performances, as expressões 

criadas e desenvolvidas pelo grupo ou por cada estudante. Estabelecimento 

de regras que garantam a construção de espaços abertos à participação, 

discussão e reflexão respeitando as diferentes formas de expresssão e 

interpretação das realidades vivenciadas por cada sujeito com base no 

respeito mútuo. 

Sugestões de referências recebidas: 

http://www.cultura.gov.br/ 

http://www.infoescola.com/artes/ 

http://www.cultura.gov.br/
http://www.infoescola.com/artes/
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http://centrodeartes.uff.br/programacao 

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/pequenos-

artistas-422892.shtml 

http://www.wdl.org/pt/ 

http://brasilchannel.com.br/brasil/ 

http://contandohistoria.com/ 

http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/ 

http://cambito.com.br/reaproveitamento.htm 

http://www2.tvcultura.com.br/aloescola/ 

http://revistaescola.abril.com.br/copa-do-mundo-africa-do-sul/ 

http://www.bugigangue.com.br/ “
2
 

 

Durante dois meses, este foi todo o material que tivemos relacionado à 

Cultura e Arte.  Depois, o livro Ensino de Arte e Educação para o século 21 

desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna com base nas experiências no Colégio 

Estadual de referência o Chico Anysio.  

Em maio, nos reunimos com representantes da Secretaria de Educação para 

uma conversa sobre as propostas para a Educação Integral, e para trocar relatos 

sobre como estava funcionado até então em nossa escola. 

           Alguns esclarecimentos que eu esperava para este encontro ficaram para 

uma próxima vez, pois como é um projeto piloto em escolas de Ensino Fundamental, 

a nossa Metropolitana3 também esbarra em problemas para ajustar as ideias à 

realidade de cada escola, além da crise com as finanças, que impediu que fossem 

feitos os investimentos prometidos ao programa. 

           A conversa começou com a apresentação dos macrocomponentes do 

currículo. Obtive duas outras informações importantes, a primeira foi saber que a 

disciplina só atenderá o 6º e o 7º ano. Todavia, soubemos que a disciplina também 

faz parte da grade curricular do Ensino Médio caso permaneçam numa escola de 

Educação Integral do Estado. A outra notícia foi que a disciplina Cultura e Arte não 

foi planejada para ser lecionada apenas pelo professor de Arte, o professor de 

História também é considerado habilitado, de acordo com as diretrizes do programa. 

                                                
2
 Trecho extraído da ementa recebida pela escola junto ao livro” Ensino de Arte e a Educação para o Século 21”. 

3
 Unidades Regionais que respondem à Secretária de Educação por um conjunto de escolas. Elas são numeradas 

e cada numeração corresponde a uma área de abrangência. O CIEP Mariano Flor Cavalcante é parte da 

Metropolitana I com sede em Nova Iguaçu. Ela responde por escolas localizadas nos municípos de Nova Iguaçu, 

Japeri e Queimados. 

http://centrodeartes.uff.br/programacao
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/pequenos-artistas-422892.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/pequenos-artistas-422892.shtml
http://www.wdl.org/pt/
http://brasilchannel.com.br/brasil/
http://contandohistoria.com/
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/
http://cambito.com.br/reaproveitamento.htm
http://www2.tvcultura.com.br/aloescola/
http://revistaescola.abril.com.br/copa-do-mundo-africa-do-sul/
http://www.bugigangue.com.br/
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  Outro ponto discutido foi a construção de uma plano de curso em conjuto, a 

partir de uma temática que une todas as disciplinas, já que estamos em tempo de 

experimentação, e ainda não existe uma proposta estruturada, cada professor pode 

colocar suas questões, suas dúvidas.  

 A implementação da Educação Integral em nossa escola foi diferente do 

modo como o projeto de ensino foi inciado em nosso Estado. Esbarramos em ruídos 

de comunicação, tivemos um ano financeiramente complicado com consequências 

que prometem se estender para o ano de 2016, o que gerou limitação aos recursos 

disponíveis para trabalhar, como a aquisição de materias básicos. 

Além dos recursos que possuía até aqui senti a necessidade de discutir com 

os professores, com os que trabalham a um tempo considerável no local, e pessoas 

que trabalham há menos tempo como eu. E, por isso, desenvolvi um questionário on 

line com sete perguntas utilizando o Google Formulários. Destaco quatros 

perguntas. 

1º - Como você descreve o bairro? 

 O conjunto de respostas descrevem o bairro como um lugar carente, pacato e 

com necessidades básicas, que envolvem saneamento básico, saúde, esportes, 

cultura e lazer. 

2º- De acordo com a realidade do bairro, dos alunos, da escola o que você considera 

importante para que nossos alunos alcancem mais voz na nossa sociedade? 

        As repostas envolvem o conhecimento em todas as áreas, o olhar do poder 

público para as questões sociais e culturais da localidade, gerar conscientização. 

Duas respostas me chamaram mais atenção. Uma delas fala sobre o estímulo à 

autoestima para que eles se percebam parte do local (bairro e escola). A outra diz: 

“Em primeiro apresentar o que há fora de lá, pois, percebi que eles vivem e se 

relacionam muito dentro da comunidade ao ponto de espantarem-se com outras 

localidades.” Destaquei essas repostas, pois tratam de aspectos que aparecem na 

sala de aula. 

 3º- Você acha que a Educação Integral trouxe bons frutos? Justifique-se. 

            Todos foram unânimes afirmando que a Educação Integral trouxe bons 

frutos. As justificativas giraram em torno do bom aproveitamento do espaço escolar e 

do tempo dentro da escola. A oportunidade de experimentar diversas atividades, 

variados projetos. Houve a diminuição da evasão escolar e o planejamento 
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pensando a realidade da escola foi apontado como ponto positivo. 

4º- O que você considera importante no Ensino de CULTURA E ARTE? 

 A maioria pensa no ensino de Cultura e da Arte como um estímulo a 

criatividade, o conhecimento de artistas, a diversidade, e ao contato com a cultura de 

modo geral e com a cultura afro-brasileira, visto que na região há poucos 

movimentos ligados à cultura.  Dentre as respostas apresentadas destaco a esta que 

trouxe uma contribuição importante ao meu produto: “Bom, apesar de ter sido 

considerada uma aberração em alguns meios acadêmicos a valorização da cultura 

local e como ela influencia o dia-a-dia dos estudantes, está intimamente relacionada 

com a arte, pois aí, poderíamos com esta fusão fazermos com que nossos alunos 

transcendam as muralhas opressoras de um sistema injusto expressando sua 

cultura por meio da arte!”   

A intersecção das respostas apresentadas me ajuda a perceber que estamos 

caminhando com pensamentos aliados, e que estamos comprometidos para que a 

Educação Integral funcione e gere frutos positivos à vida de nossos alunos, escola e 

localidade.  Nosso compromisso aliado à necessidade de produzir bons frutos fez 

com que o ano de 2015 fosse um ano com muitos projetos, e culminâncias de 

projetos. No balanço de pontos positivos e negativos concluo que obtivemos bons 

resultados, e que o programa é extremamente interessante, porém direcionamento é 

fundamental para resultados ainda mais satisfatório. 

Todas as questões apresentadas me fizeram perceber que essa transposição 

da expectativa para a realidade precisa acontecer urgentemente, pois, a Educação 

Integral é um projeto promissor que traz apropriação do espaço escolar ao aluno, 

ampliando os horizontes, diminuiundo a evasão escolar, e permitindo um maior 

envolvimento com a cultura, especialmente numa área como a nossa onde a oferta 

de espaços culturais e de lazer é pequena. 

Essas reflexões foram responsáveis por produzir em mim um grito rumo a 

direções especias e mais próximas à realidade da escola onde estou alocada, 

gerando assim o plano de curso disponível no apêndice deste trabalho. 

6.2- A DISCIPLINA CULTURA E ARTE 

Sem muitas diretrizes inicias moldamos a disciplina Cultura e Arte como uma 

extensão da disciplina Arte. Parecia um sonho, a chance de quatro tempos semanais 
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para o desenvolvimento do currículo mínimo4 de Arte. Estávamos caminhando 

errado, pois precisávamos criar um limite mais específico entre as duas disciplinas. 

Até o fim do ano foi um pouco complicado delinear esse limite por conta da 

distribuição do tempo. Quando o professor está em sala para lecionar disciplinas 

diferentes com tempos consecutivos, é difícil delisgar-se de uma e se concetar à 

outra, especialmente quando as disciplinas caminham por linhas tênues. 

Funcionamos bem na troca de ideias e materiais. Procuramos fugir ao 

máximo do uso excessivo de apenas um material. Produzimos pincéis com materias 

reutilizados, tintas com café, terra e materias orgânicos e massa de modelar caseira. 

Percebemos o envolvimento dos alunos e o fascínio pela descoberta de novas 

possibilidades.  

No segundo semestre a reutilização de recursos deixou de ser uma 

alternativa e passou a ser uma necessidade, pois a crise financeira afetou nossa 

escola. Por isso, o assunto reutilização gerou um cansaço.  

Assistirmos o filme Robôs e divididos em grupo produzimos esculturas com 

material reciclado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2. Fonte:a Autora 

Nossos alunos se envolveram com a proposta e por esse motivo os trabalhos 

carregaram a identidade do grupo. Foi interessante perceber como um trabalho 

produzido em harmonia pode gerar confiança e segurança à autoestima dos alunos. 

Procurei elogiá-los para fortalecer a confiança. 

                                                
4
 O Currículo Mínimo é a referência das disciplinas no desenvolvimento de competências e habilidades básicas 

que devem fazer parte do plano de aula e das aulas dos professores estaduais. É divido por disciplina e 

bimenstre. 
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É importante tratar as questões de identidade envolvendo os apectos culturais 

porque fortalecem a autoestima e a confiança. Quando assitimos ao filme Kiriku, por 

exemplo, no fim do quarto bimestre foram percebidos muitos conflitos de identidade 

relacionados à formação etnocultural e a visão que os alunos têm sobre si mesmo. 

Existe uma forte negação às heranças étnicas, apresentadas fisicamente e em 

diversos costumes.  

      Lendo o texto da Ivone Richter foi possível concluir que precisava guiar meu 

plano com dois enfoques principais: IDENTIDADE E ESPAÇO. 

      A relevância de tratar do espaço surgiu quando meu pedido por jornais 

e revistas foi questionado. Imaginei ser uma matertial de fácil acesso. Identifiquei a 

dificuldade dos alunos em trazer o material, e ela não estava apenas relacionada ao 

esquecimento. Conversando com umas das coordenadoras uma nova descoberta: 

não existem bancas de jornal no bairro. Percebi meu o pouco relacionamento com o 

espaço e a cultura local. Conclui que a minha visão cultural precisa estar aberta à 

entender a cultura e as peculiaridades do local, pois elas se refletem na realidade do 

aluno, da escola e enriquece a relação de saberes desenvolvida entre aluno e 

professor. Estar disponível para discutir a cultura fortalece identidade individual e 

coletiva do aluno. 

7- CONCLUSÃO PARCIAL 

O ano de 2015 foi um ano de descobertas em relação ao ensino de Cultura e 

Arte e em relação ao Educação Integral como um todo. Diante dessas descobertas 

julgo necessária resultados como esse tipo de material. 

O Plano de Curso que desenvolvi para a disciplina busca atender a realidade 

do CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante. Para desenvolver esse plano, além da 

experiência com a minha escola de origem, a opinião dos professores que 

trabalharam comigo em 2015 e a disponiblidade em responder minhas perguntas, o 

relato da professora Patrícia Aguiar contando sua experiência com a disciplina 

Cultura e Arte em suas turmas de Ensino Médio do CIEP 479 Doutor Mário Simão 

Assaf em Cachoeira de Macacu, o tempo junto às turmas 302 e 306 do Colégio 

Pedro II no campus São Cristovão I, com meus colegas residentes de Artes Visuais, 

com minha professora orientadora Eliane Mattozo, e toda a bagagem de oficinas, 

palestras e minicursos oferecidos pelo Programa de Residência Docente, o PRD, 

contribuiram como ferramentas para que esse escrito fosse possível. 
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          Quero destacar o PRD como ferramenta principal, pois o programa, como um 

todo, meu deu coragem, mais curiosidade e artifícios para descobrir, encarar o 

problema e buscar respostas. O Plano de Curso desenvovlido aqui está dividido em 

oito módulos, com duração de um bimestre para cada um, aproximadamente 20 

aulas.  A disciplina tem a duração de dois anos no Ensino Fundamental II, e faz parte 

do currículo das turmas de 6º e 7º ano. Com isso em mente foi proposto um plano 

contínuo que atenda pelo período em que a disciplina é oferecida. Minha sugestão é 

que seja aplicado na ordem que desenvolvida. 

Tal produto, desenvolvido a partir de minha experiência em 2015, levou em 

consideração a realidade espacial, local e escolar dos alunos, e a realidade étnica 

(RICHETER; 2000), a igualdade, a diferença (CANDAU; 2002) e a individualidade do 

aluno ligando a ação de toda a escola no sentindo de elaborar um plano de curso 

que esteja mais próximo da realidade do nosso CIEP, e que também sirva como 

sugestão a outras escolas estaduais com as mesmas dificuldades que encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 35 

8- REFERÊNCIAS  

 

BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: 1980 e novos 

tempos. 8º edição. São Paulo, 2010. 

_________. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo, SP. Editora 

Cortez. 2003.  

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Sociedade, cotidiano escolar e cultura (s): uma 

aproximação. Educação & Sociedade, ano XXIII, nº 79. Agosto/ 2002. 

FERRAZ, Maria Heloísa Côrrea de Toledo; FUSARI, Maria Feslemina de Rezende e. 

Arte na Educação Escolar. 2º edição. São Paulo. Cortez, 2001.   

FISCHER, Ernst. A Necessidade da Arte. 5º edição. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.  

RICHTER, Ivone Mender. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das 

artes visuais. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação. 2000. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-ação. 18º edição. Editora São Paulo: 

Cortez; 2015. 

TUNER, Steve. Engolidos pela cultura pop: arte, mídia e consumo: uma arbodagem 

cristã. Viçosa. Ultimato, 2014 

Conecta, Diálogo através das imagens. Movimento Estudantil Alfa e Ômega. 2013 

WIKIPEDIA, A Enciclpédia Livre. Lagoinha (Nova Iguaçu)                                                  

Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoinha_(Nova_Igua%C3%A7u) >  

Acessado em: <27 de janeiro de 2016> 

SOUZA, Camila Felippe de. Contribua com meu projeto:Google Formulários 

Disponível:<https://docs.google.com/forms/d/1CV5TOXSDferkX_nM6cPIuXX97lrcW

H39apKi9S4XEQc/edit > Acessado em: < 01 de fevereiro de 2016> 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoinha_(Nova_Igua%C3%A7u)
https://docs.google.com/forms/d/1CV5TOXSDferkX_nM6cPIuXX97lrcWH39apKi9S4XEQc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CV5TOXSDferkX_nM6cPIuXX97lrcWH39apKi9S4XEQc/edit


 

  
 
 36 

9- APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - PLANO DE CURSO SUGERIDO À DISCIPLINA CULTURA E ARTE 

MÓDULO I – EU – Quem ou o quê eu sou? 

OBJETIVOS: 

- Reconhecer as próprias caractéristicas a partir de referências. 

- Exercitar o olhar sobre si mesmo. 

- Fortalecer as relações entre identidade e diferença 

- Empoderar o aluno da sua visão de si mesmo 

- Valorizar a prória identidade e individualidade. 

- Refletir sobre heranças étnicas e culturais 

 

JUSTIFICATIVA: 

O homem anseia por absorver o mundo circundante, integrá-lo a si; 

anseia por estender pela ciência e pela tecnologia o seu “EU” curioso 

e faminto de mundo até as mais remotas constelações e até os mais 

profundos segredos dos átomos; anseia por unir na arte o seu” EU” 

limitado com uma existência humana coletiva e por tornar social a 

sua individualidade. (FISCHER, 1976, p.12) 

 

Para nos colocarmos no mundo, entender nossas semelhanças e diferenças 

com os que estão ao redor é preciso conhecer, reconhecer e se sentir seguro sobre 

a nossa identidade. A autora Vera Maria Ferrão Candau ao descrever sua 

experiência com o Pré-Vestibular para Negros e Carentes, o PVNC, fala sobre a 

importância do empoderamento. Empoderamento é uma palavra em alta graças às 

revoluções da beleza natural, e tem relação com se apropriar com nossas origens, 

nossas características, nossa história. Refletir sobre nosso “EU” (FISCHER; 1976) 

pode contribuir para que o aluno descubra ou reafirme que sua identidade teria um 

importante papel no sentido de “empoderá-los” de forma que estes se percebam 

como importantes agentes sociais, para que possam atuar no mundo social, cientes 

de suas potencialidades, de seus direitos e poder. (CANDAU, 2002, p. 151). 

Este módulo busca tratar a individualidade do aluno, por isso é importante que 

ele trabalhe sempre na maior tempo individualmente. 
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CONTEÚDOS  

- Jogo do Reconhecimento 

- Questionário Cultural 

- Retrato 

- Autorretrato 

- Escultura 

- Montagem de exposição  

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO- METODOLÓGICO 

1. EM QUEM ME RECONHEÇO? 

Todos os dias entramos em contato com padrões estéticos que nem sempre 

se assemelham com o que somos. Nos últimos anos um forte movimento vem 

discutindo essa padronização estética, mas muitas pessoas ainda têm dificuldades 

de aceitar suas características e origens. Essa negação gera preconceitos, baixa 

autoestima, inseguraça e males que reverberam na sociedade de muitas formas. 

Diante desse cenário é importante que o aluno aprenda a valorizar-se, percebendo 

que no mundo todos temos semelhanças e diferenças, que suas peculiaridades 

fisicas, intelectuais e emocionais devem ser respeitadas a começar dele mesmo. 

No primeiro encontro o professor deve levar uma seleção de imagens com a maior 

variedade de pessoas possível. Buscar homens e mulheres, respeitando a nossa 

diversidade de genêro, cor, cabelo etc. 

Organizar a turma em círculos e convidar cada aluno a escolher uma imagem, 

caso alguém já tenha escolhido a imagem desejada por um aluno ele não é obrigado 

a escolher outra, ele pode sentar-se ao lado do colega que escolheu a mesma 

imagem. É importante que o professor também faça sua escolha, por último. Depois 

que todos escolherem suas referências cada um explicará, o motivo da escolha.  

2. QUESTIONÁRIO CULTURAL  

 O professor preparará um questionário para descobrir as referências culturais 

e familiares de seus alunos. Ele pode ficar a vontade para usar o questionário que 

está no apêndice deste trabalho, ou pode criar outro questinário que atenda aos 

seus questionamentos sobre a turma. 
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3. DIA DE MODELO  

Em minha experiência em 2015 percebi o quanto a ideia de fugir do uniforme 

agrada aos alunos. Usar a própria roupa o ajuda na demosntração de mais 

confiança e segurança sobre sua identidade. Pensando nisso e também na força 

que o retrato e o autorretrato ganharam com as redes sociais, a ideia é promover 

uma sessão de fotos em que os alunos usarão roupas, penteados, maquiagem e 

acessórios preferidos. Criar um estúdio fotográfico dentro do espaço escolar, nada 

muito elaborado, a câmera pode ser o próprio celular do professor. 

         Analisar as imagens junto aos alunos, de preferência com as imagens 

impressas caso não seja possível analisar digitalmente, a turma valorizando a beleza 

e as peculiaridades de cada um, discutindo se o fato de não usar uniforme contribuiu 

com a atitude na foto. 

       Com as referências do primeiro encontro em mãos, convidá-los a refletir 

sobre as semelhanças entre a imagem escolhida e a foto dos alunos.  

       Após a análise é interessante usar um filme ou vídeo que trate da afirmação 

de identidade e de individualidade. 

       Vídeo sugerido: Dove: Escolha Bonita5 

4. AUTORRETRATO 

Existem muitas formas de nos representarmos; selfie, pintura, descrição, 

poema, escultura. Para pensarmos, mais especificamente, nas características que 

nos individualizam o professor mostrará retratos e autorretratos de artistas como Van 

Gogh e Tarsila do Amaral e comparar a visão dos próprios artistas com a visão dos 

que os representaram.  

Somos fisicamnente diferentes, essas diferenças precisam ser vistas como 

ponto positivo, por isso a proposta é discutir as diferenças de tonalidade de pele, no 

cabelo, nos olhos e desenvolver esculturas como se fossem miniaturas dos próprios 

alunos. Para desenvolver o autorretrato é importante discutir com a turma nossas 

heranças étnicas apresentando as variações dos povos associando com as 

respostas do questionário cultural.  A discussão do questionário é o ponta pé inicial 

para a discusão etnocultural. Como proposta plástica sugiro desenvolver esculturas 

                                                
5
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ> Acessado em: < 28 de janeiro de 2016> 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ
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utilizando materias reciclados. 

5.  MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO 

Uma exposição com os trabalhos produzidos pelos alunos dentro da própria 

escola contribuirá com a aproximação da comunidade com a escola, se for exposto 

em uma montagem orquestrada junto aos alunos. Trará movimentação cultural, 

autoestima e confiança aos alunos. No caso do nosso CIEP o melhor lugar para 

essa exposição é a biblioteca por ser localizada próximo à entrada da escola.  

Junto aos trabalhos produzidos os alunos devem fazer uma descrição de si 

mesmo para colocar junto ao próprio trabalho exposto. Outro produto que pode fazer 

parte da exposição é uma playlist contendo as músicas preferidas dos alunos e/ou 

de objetos e/ou imagens que ajudem a contar sobre a história e individualidade do 

aluno. 

AVALIAÇÃO 

Avaliar o envolvimento e compreensão do aluno, as soluções encontradas por 

ele para representar a si mesmo, como se enxerga, quais as dificludades do aluno 

em relação a sua identidade e individualidade.  

 

OBSERVAÇÕES 

A configuração espacial deste módulo é importante. A escola é um dos 

lugares que permite que o aluno tenha noções da vida em sociedade. Porém, sugiro 

que durante as aulas os alunos sentem sozinhos afim de se concentrar no seu 

próprio mundo como um exercício para que ele se perceba mais como indivíduo, 

como único. 

Seria interessante também o professor buscar a liberação para que o aluno 

leve seu celular e seu fone de ouvido, para que durante a execução dos exercícios 

ele possa ouvir sua playlist favorita. Entendo que a conexão com a música que o 

representa o aproximará mais dele mesmo, atendendo aos objetivos desta parte do 

Plano de Curso. 

 

MÓDULO II – O OUTRO – SER DIFERENTE PARA SER IGUAL 

OBJETIVOS 

- Refletir sobre a diversidade 
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- Entender a importância e a beleza de sermos diferentes 

- Desenvolver um olhar amigável sobre o outro 

- Fortalecer identidades e relações 

- Discutir a relação entre igualdade e diferença.  

JUSTIFICATIVA 

Não fomos criados para viver sozinhos, somos seres relacionais. Mesmo 

diante dessa necessidade vital de relacionamento não toleramos facilmente as 

diferenças. É difícil administrar diferenças, pois, algumas vezes é mais fácil ser igual 

para ser aceito, até por nós mesmos. Acreditamos que o correto, mais adequado e 

mais belo é que o outro se encaixe nos padrões que acreditamos. 

Quando estamos fazendo descobertas à diferença pode parecer ruim. 

Podemos achar que os outros também pensam que o que é diferente do padrão em 

nós é ruim. É importante levar os alunos a entender que nossas diferenças nos 

fazem únicos na multidão, trazem dinamismo ao mundo, enriquece. Quero que 

percebam que não passam despercebidos, que são seres únicos, singulares e 

especiais, pelo próprio olhar e pelo olhar dos outros também. É importante trabalhar 

essa questão, para que casos de discriminação diminuam. Por isso, este módulo é 

dedicado a perceber o outro e a entender que o exercício de olhar as pessoas nos 

leva a uma melhor compreensão de nós mesmos. E que a diferença nos torna igual.  

 

Não se deve contrapor a igualdade à diferença. De fato, a igualdade não 

está oposta a diferença, e sim à desigualdade, e diferença não se opõe à 

igualdade e sim a padronização, a produção em série, à uniformidade, a 

sempre o “mesmo” à “ mesmice”. 

O que estamos querendo trabalhar é, ao mesmo tempo, negar a 

padronização e também lutar contra todas as formas de desigulade e 

discrimanção presentes na nossa sociedade. Nem padronização nem 

desiguladade. A igualdade que queremos construir assume o 

reconhecimento dos direitos básicos de todos. No entanto, esses todos não 

são padronizados, não são os “mesmos”. Têm que ter as suas diferenças 

reconhecidas como elementos presentes na construção da igualdade. 

(CANDAU, 2002, p.128) 

CONTEÚDO 

- Filme(s) e/ou vídeos que tratem a diversidade 
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- Caixa da diversidade  

- Caixa de elogios 

- Música 

- Retrato 

- Autorretrato 

- Questionário Cultural 

- Jogo “Quem sou eu?”. 

- Exposição 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1. INTRODUÇÃO À DIVERSIDADE      

       Para introduzirmos o assunto a sugiro o uso de filmes ou vídeos que estejam 

dentro das referências da faixa de idade. Por isso, escolhi o filme Divertidamente 

que trata da diversidade e a valoriza cada personagem justamente por suas 

diferenças. 

2. CAIXA DA DIVERSIDADE E CAIXA DE ELOGIOS 

Cada aluno desenvolverá duas caixas uma será para ele (elogios) e a outra 

será um presente para sua dupla (diversidade), logo a caixa da diversidade será 

customizada de forma que agrade o amigo começando assim o exercicio de 

observar o outro. A caixa diversidade conterá, depois de finalizada, qualidades que a 

turma percebe no dono da caixa. A caixa elogios deve conter também uma cartinha 

do amigo que fez a caixa elogiando o presenteado por algum motivo ou 

característica que tenha percebeu ou admira.  

3. RETRATO X AUTORRETRATO 

A conversa de retrato e autorretrato, iniciada no módulo anterior, pode ser 

retomada com base nos retratos e autorretratos já utilizados. Ela ajudará a observar 

semelhanças e diferenças da visão do artista sobre si mesmo e a visão do outro 

sobre ele. Conscientizá-los que o olhar do outro também influencia quem somos. 

Após a discussão e análise dividí-los em dupla, e assim distribuídos pedir que 

desenvolvam um retrato do seu par, observando e respeitando as características do 

amigo. 

 4. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

Divididos em duplas os alunos discutirão seus questionários e farão a 
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intercessão das semlhanças e das diferenças entre eles. Debateremos juntas as 

conclusões obtidas a partir dos questionários. 

5. JOGO “QUEM SOU EU?” 

O jogo “Quem sou eu?” é um jogo de perguntas em que as respostas são os 

dados dos alunos e do professor. As cartas são confeccionadas pelo próprio 

professor de forma bem simples em cartolina com o nome, data de nascimento, e 

características físicas de cada personagem do jogo. O grupo que será dividido de 

acordo com o critério escolhido pelo facilitador do jogo  

A cada rodada uma dica é liberada até o nome da carta ser descoberto. Caso 

nenhum dos grupos descubram a resposta a carta volta ao jogo para ser lida 

posteriormente. Só revele a resposta correta caso haja erro, ou seja, a última carta.  

A intenção desse jogo é fortalecer características positivas e a observação de 

um sobre os outros. Esse jogo pode ser feito após a discussão do filme, onde 

prevalecerá o olhar do professor, e repetido em outro momento pelo professor dessa 

vez usando os elogios e características escritas pelos próprios alunos nas caixas da 

diversidade e do elogio. 

6. QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA 

Quando estudamos para o vestibular é muito comum que se estude com 

músicas para melhor fixação dos conteúdos. A música é uma ótima forma de 

mantermos vivo o aprendizado e boas memórias. Um bom exercício é a composição 

de uma paródia ou o aprendizado de uma música para uma apresentação coletiva. A 

letra escolhida deve afirmar o valor dos relacionamenos e das diferenças. O 

professor não precisa ser músico, precisa apenas se dispor a cantar junto com seus                                                                                                                

alunos. Sugiro dar uma atenção à música Convívio da Banda Crombie6 

7. EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO 

Junto com a turma o professor deve preparar a exposição com os trabalhos 

desenvolvidos neste módulo. Os retratos deverão receber o texto descritivo ou frase 

que elogie o aluno representado do autor da imagem. A abertura da exposição é um 

ótimo momento para a apresentação da música ou paródia relacionada à temática 

da exposição.  
                                                
6
 A letra da música sugerida está disponibilizada na anexo e em vídeo disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=bu8XgCqIzfs > Acessado em: < 28 de janeiro de 2016> 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bu8XgCqIzfs
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 AVALIAÇÃO 

Avaliar o envolvimento e compreensão do aluno, se ele tem dificuldade de 

elogiar e encontrar qualidades no outro. Avaliar se eles se reconhecem no colega. 

Este módulo abre espaço para o professor avaliar casos de bullying e torná-los 

ponto de discussão, cuidando para não expor e ridicularizar os alunos envolvidos.  

OBSERVAÇÕES  

Neste módulo os alunos passam a sentar em duplas, que podem ou não 

sofrer alterações com o trocar das atividades propostas.  

 

MÓDULO III – NÓS- OS DIVERSOS COLETIVOS 

OBJETIVOS 

- Discutir os vários coletivos que passamos ao longo da vida.  

- Ser coletivo sem anular a individualidade 

- Usar a individualidade para agregar valor ao grupo 

- Pensar a coletividade na evolução da história, da arte e na nossa formação 

cultural. 

- Exercer o trabalho e o pensamento coletivo. 

JUSTIFICATIVA 

Viver é coletivo. Precisamos estar em contato com pessoas, pois não vivemos 

sem elas. Por outro lado nos gestos, no olhar, no pensar e tantas outras coisas é 

importante identificar nossas próprias características, deixar nítida nossa 

individualidade, o que fará o coletivo mais dinâmico e interessante. Quando 

pensamos em homem e mulher muitas vezes pensamos em cada grupo como se 

fosse um só ser, nossa tendência como sociedade é generalizar, como se todas as 

mulheres fossem Eva e todos os homens Adão. 

Não somos distinguidos apenas pelo genêro, mas também pela cor, pela 

textura do nosso cabelo, pela classe social, por nossos gostos músicais, etc. Assim 

como acontece no Whatsapp somos o tempo todo inseridos em grupos, e por isso, 

precisamos agir e pensar coletivamente, fazendo da nossa individualidade um ponto 

positivo para o bom despempenho dos grupos que fazemos parte por conta própria 

ou não. 

Reduzir o preconceito é outra das dimensões que caracterizam uma 
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educação multicultural, o que significa ter como um princípio básico o 

desenvolvimento nos (as) educandos (as) de uma postura racial e étnica 

positiva. Desenvolver um sentimento, uma atitude e um relacionamento 

positivo com grupos raciais e étnicos não é uma realidade dada. Ela deve 

ser construída, estimulada. Para uma educação multicultural, os (as) devem 

ser estimulados nessa direção. (CANDAU, 2002 p.147) 

 

CONTEÚDO 

- Pintura Mural 

- Coletivos artísticos 

- Coletivos Históricos 

- Identidade Coletiva 

- Roda Cultural 

- Desenho 

- Naturalismo, Realismo e Expressionismo. 

- Questionário Cultural  

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1. A HISTÓRIA, A ARTE, A CULURA E O COLETIVO 

Na nossa formação artística, histórica e cultural o coletivo sempre esteve 

presente. Os indícios pré-históricos foram desenvolvidos por várias pessoas 

diferentes e hoje é uma importante ferramenta para o conhecimento do 

entendimento da humanidade. O professor poderá discutir importância com o 

coletivo em mente partindo de movimentos culturais, períodos históricos, do espaço 

escolar, coletivos artísticos e família. 

2. VAMOS FALAR DE DISCRIMINAÇÃO 

A discrimação apresenta muitas facetas que acompanham as crianças e 

adolescentes. Estar em um grupo evidencia as diferenças e cria guetos e 

esteriótipos dentro do ambiente escolar. Muitos alunos criam grupos pela afinidade e 

alguns grupos se formam com a intenção de humilhar e menosprezar outros. 

Portanto, é necessário diagnosticar com a turma as possíveis origens e as 

consequências da discrimação a partir de exercícios práticos. O professor pode usar 
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como referência os vídeos “Vista minha pele” 7 Uma aula prática de discriminação”.8 

Este é um ótimo tempo para propor dinâmicas que ajudem o aluno descobrir 

suas pontencialidades e reforçar os elogios. 

3. MURAL COLETIVO 

A partir do pensamento sobre o coletivo desenvolveremos um painel em 

grande escala inspirandos nos murais de grafite, visto que esta é uma arte coletivo-

individual, onde os grafiteiros podem produzir juntos e na observação dos resultados 

é possível identificar estilos diferentes numa mesma “tela” (muro). No cenário do 

grafite atual não importa se você é homem ou mulher, rico ou pobre, bonito ou feio a 

expressão está acima de qualquer característica. É uma linguagem acessível a 

muitos. A partir da contextualização sobre o grafite, da arte urbana de modo geral, 

propor ao aluno a produção de um mural onde todos deverão contribuir. O muro 

pode ser feito em papel, mas fugindo da sua posição original, montar um grande 

mural em uma parede externa. 

4. RODA CULTURAL 

  A reunião em torno da comida é uma prática integradora, por isso a proposta 

é voltar à análise dos questionários e indentificar quais as comidas típicas de cada 

família e propor um piquinique na escola, onde cada aluno levará seu prato típico. 

Durante a degustação dos pratos contaremos histórias que fazem do prato parte da 

identidade da família. O modo de fazer, as semelhanças nas comemorações e nas 

reuniões de família. Agregar aos pratos típicos das famílias pratos que são comuns a 

outras culturas propondo um intercâmbio de sabores entre as brincadeiras e 

cantigas de roda. Ainda no espaço da roda cultural misturar as músicas comuns nas 

reuniões familiares com músicas consideradas eruditas e músicas populares em 

outros lugares do Brasil. 

4. EXPOSIÇÃO 

A exposição desse módulo será de uma obra coletiva. A exposição será do 

mural que os alunos produziram. Como abertura da exposição uma roda de 

conversa com um grafiteiro e uma oficina sobre arte de rua. 

AVALIAÇÃO 

Avaliar o envolvimento e compreensão do aluno, se ele tem dificuldade de se 

                                                
7
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bpXMz_hSEUI > Acessado em: < 28 de janeiro de 2016> 

8
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6Nlt-Q5iuYE> Acessado em: < 28 de janeiro de 2016 > 
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relacionar com o grupo. Ajudá-lo a descobrir pontos fortes e fracos. Analisar as 

características de liderança de cada aluno valorizá-las e pensar em estratégias que 

façam com essas características contribuam para um bom desempenho do aluno em 

grupo. 

OBSERVAÇÕES  

Objetivo é fortalecer a integração, o coletivo o trabalho em grupo. Por isso, as 

atividades propostas não devem ser individuais. Os alunos podem trabalhar ora 

como turma, ora como um grupo de meninos e meninas, ora como um grupo misto, 

quanto maior a mistura maior a descoberta de pontencialidades. 

 

MÓDULO IV – UM LUGAR CHAMADO LAGOINHA 

OBJETIVOS 

- Gerar curiosidade sobre a história e cultura do bairro 

- Aprimorar a relação da cultura local, aluno e professor  

JUSTIFICATIVA 

O bairro Lagoinha apresenta muitas carências e não possui espaços culturais. 

Porém, o fato de não ter um espaço dito cultural não quer dizer que se trate de um 

lugar aculturado. Um grande erro do professor é pensar ter como missão levar 

cultura a seus alunos, e desprezar o que já existe no local em que a escola está 

inserida. Diante disso este módulo busca dar ao aluno e ao professor súbsidios para 

construir uma relação mais estreita com a cultura local. 

Ana Mae Barbosa em um dos seus escritos sobre o ensino da arte diz: 

No que diz respeito a cultura local, pode-se constar que quase sempre 

apenas o nível erudito dessa cultura é admitido na escola (Tarsila, Portinari 

etc.). As culturas de clases sociais economicamente desfavorecidas 

continuam a ser ignoradas pelas instituições educacionais, mesmo pelos 

que estão envolvidos na educação dessas classes. Nós aprendemos com 

Paulo Freire a rejeitar a segregação cutural na educação. Isto não significa 

a defesa de guetos culturais ou negar às classes populares acesso à cultura 

erudita [...]. É necessário conhecê-los, ser versado neles, mais tais códigos 

continuarão como conhecimento exterior a não ser que o indivíduo tenha 

dominado as referências culturais da sua própria classe social, a porta de 

entrada para assimilação do “outro”. A mobilidade social depende da 

interrelação entre códigos culturais das diferentes classes sociais e o 
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entendimento do mundo depende de uma ampla visão que integre o erudito 

e o popular. (BARBOSA, 2003, p. 19,20) 

 

CONTEÚDO 

- História local 

- Cultura Local 

- Definições para cultura 

- Territorialidade 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1. PROFESSOR SEJA BEM VINDO! 

 

Ao abordar o ensino da arte na escola, muitos/as autores/as citam, 

usualmente, o contexto cultural dos/as alunos/as como um dos fatores a 

serem pensados pelo/a professor/a. No entanto, são poucos/as a realizar 

uma experiência prática desta afirmativa, possibilitando caminhos para sua 

concretização. (RICHTER, 2000 p.144) 

Neste módulo é importante que o aluno seja mais protagonista que o 

professor. A ideia é que o aluno apresente e insira o professor no seu território, visto 

que a maioria dos professores não moram no local, e que só estão no bairro para os 

assuntos relacionados à escola. Com a intenção de que essa relação se torne mais 

próxima, o professor precisa estar disposto a conhecer o bairro sob o olhar e a 

perspectiva do aluno. Para isso, em sala de aula, a turma e o professor, com o mapa 

do bairro em mãos, criarão um roteiro de visitação para o bairro, e com a autorização 

dos pais e da escola, visitarão os pontos chaves do bairro. Após a visitação, em uma 

roda de conversa, discutirão a história do bairro de acordo com as pequisas feitas 

com o professor.  

Candau, 2002, ao refletir sobre o pensamento de Banks conclui que as 

relações culturais devem deixar de lado o caminho da hierquização. A escola precisa 

estar disposta a entender que não é única influência cultural na vida do aluno, e que 

a relação aluno- escola é uma troca onde um influencia outro. 

2. A LAGOINHA QUE TEMOS E A QUE QUEREMOS  

Depois de explorarem o bairro, conversarem sobre as peculiaridades, o que 

sentem falta no bairro, e refletirem sobre como seria a Lagoinha ideal, a partir das 
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respostas os alunos desenvolverão uma intervenção artística com o mapa do bairro 

em um dos espaços externos da escola. No mapa demarcar suas casas, a escola, 

os pontos importantes do bairro e os espaçõs que eles gostariam que existissem. 

3. EXPOSIÇÃO 

A exposição deste módulo encerra o ano apresentando a instalação 

desenvolvida pelos alunos. A ideia é que os colegas e outros alunos participem - o 

que fará dessa instalação uma obra interativa. Mas, para que essa interatividade 

seja possível discutiremos o papel da mediação inspirados nos programas de 

mediação e as visitas guiadas, que acontecem nos museus. Com isso podemos 

eleger alunos para mediar as obras, por alguns minutinhos, no tempo da troca de 

turno, onde eles possuem um intervalo de 1h. Com a mediação podemos discutir as 

responsabilidades que temos sobre o bairro, que está sobre os cuidados de todos os 

que têm relação com ele. 

AVALIAÇÃO 

Avaliar a relação dos alunos com a localidade e como ela se manifesta nas 

ações do aluno. Avaliar o que o aluno considera importante e necessário para o seu 

bairro. Avaliar a consciência do aluno sobre o local. 

OBSERVAÇÕES  

Este módulo é mais curto, pois foi pensando para se encaixar na agenda mais 

curta de fim de ano.  

 

MÓDULO V – EU E MEU LOCAL- RELAÇÕES PESSOAIS E ESPACIAIS 

OBJETIVOS 

- Investigar o local onde vive 

- Resgatar  

JUSTIFICATIVA 

A cultura local interfere muito na forma como vemos o mundo, como 

interagimos com ele. Porém nosso olhar não pode ser apenas para dentro da nossa 

zona de conforto. Precisamos entender o local em que vivemos como parte de um 

todo, que merece ter tradições perpetuadas, e realidades transformadas. As 

particularidades do nosso lugar interferem diretamente em como vivemos e na nossa 

visão de mundo.  
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CONTEÚDO 

- Tradições culturais do bairro  

- Revista  

- Jornal 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1. EXTRA, EXTRA! 

Jornais e revistas não fazem parte do cotidiano da população de Lagoinha. Os 

jornais ajudam a contar a história de um lugar suas tradições, lazer, além de trazer 

informativos. Neste módulo vamos revisitar a história local e recontá-la em jornal ou 

revista. Vamos falar de cultura, esporte, notícias locais, classificados, pessoas 

relevantes. Uma pesquisa completa com as informações do bairro relevantes sobre 

o próprio bairro. A partir da montagem do jornal, vamos fazer um mergulho sobre a 

identidade do bairro e discutir como influenciamos o local que moramos, e como ele 

nos influencia. O professor deve trazer uma variedade de jornais e revistas, 

conversar com os alunos sobre o formato, a identidade, que assuntos eles acham 

relevante, as várias funções e profissões que envolvem a produção de jornais e 

revistas. A história do bairro se mistura com a história deles e o garimpo de 

informações envolve os acervos e as histórias das famílias. 

AVALIAÇÃO 

Avaliar como o aluno percebe a influência que o bairro traz sobre ele, e como 

ele se percebe no local. Avaliar o envolvimento dos alunos com as etapas de 

produção, e com as funções necessárias para o desempenho do trabalho. 

OBSERVAÇÕES 

O bairro Lagoinha não é um bairro que recebe muita atenção da mídia, um 

jornal local pode contribuir com autoestima local. Por isso, o professor junto à escola 

pode tentar patrocínio local, ou não, para uma tiragem especial a ser distribuida pela 

localidade. 

 

MÓDULO VI – SOMOS TODOS BRASILEIROS 

OBJETIVOS 

- Discutir a formação cultural brasileira 

- Entender a Lagoinha com parte de Nova Iguaçu e como parte do Brasil 
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- Formação Cultural de Nova Iguaçu 

JUSTIFICATIVA 

  A construção da nossa autoestima passa também pela valorização do nosso 

espaço. Pessoas que moram em lugares mais afastados ou abandonados pela 

sociedade geralmente têm pouca escolarização, poucos recursos e se sentem em 

uma realidade à parte. Penso que é importante valorizar o senso de povo que somos 

como forma de trazer esperança e ampliar as perpectivas. Penso que se os alunos 

se sentirem inseridos, se julgarão mais capazes e com mais coragem de almejar 

vôos mais altos do que julgam ser possível, para quem vive na Lagoinha. É 

importante exercitar a consciência e a responsabilidade sobre o local de origem, mas 

é importante refletir o inserindo no todo. Precisamos de uma sociedade com mais 

igualdade e sem padronização, como acredita Candau (2002). 

CONTEÚDO 

- História etnocultural brasileira 

- História etnocultural de Nova Iguaçu 

- Relação Brasil, Nova Iguaçu e Lagoinha 

- Cinema 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1. LUZ, CÂMERA E AÇÃO! 

Com o surgimento do cinema no fim do século XIX a história ganhou uma 

nova ferramenta que nos ajuda participar do passado e entender o presente. A fim 

de fazer um mergulho em nossa história como país a idea desse módulo é 

desenvolver um vídeo que integre a história, do bairro e do municipio com a do país 

respeitando nossas tradições e com a perspectiva e olhar dos alunos. Para isso 

pensaremos sobre o cinema e as sobre a nossa história. 

2. MOSTRA DE CINEMA LAGOINHA 

O vídeo produzido pelos alunos dará origem a uma mostra de cinema que 

poderá acontecer no auditório da escola. A intenção é que a mostra seja aberta ao 

bairro como um todo, e que misture com o filme dos alunos e filmes que envolvam 

nossa história e cultura. 
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AVALIAÇÃO 

Avaliar como a turma se relaciona com o próprio país e nossa cultura. Avaliar 

qual a ligação dos alunos com o país. Avaliar as perspectivas de vida que os alunos 

têm para si mesmo.  

 

MÓDULO VII – EU TENHO VOZ, O QUE FAZER COM ELA? 

OBJETIVOS 

- Discutir como a arte pode contribuir para tornar “visível” pessoas e ideias antes 

“invisíveis” 

- Estimular a consciência do aluno para que ele se perceba agente de mudança  

JUSTIFICATIVA 

[...]: milhões de pessoas lêem livros, ouvem música, vão ao teatro e ao 

cinema. Por quê? Dizer que procuram distração, divertimento, a relaxação, 

é não resolver o problema. Por que distrai, diverte e relaxa o mergulhar nos 

problemas e na vida dos outros, o identificar-se com uma pintura ou música, 

o identificar-se com os tipos de um romance, de uma peça ou de um filme? 

Por que reagimos em face dessas "irrealidades" como se elas fossem a 

realidade intensificada? Que estranho, misterioso divertimento é esse? E, 

se alguém nos responde que almejamos escapar de uma existência 

insatisfatória para uma existência mais rica através de uma experiência sem 

riscos, então uma nova pergunta se apresenta: Por que esse desejo de 

completar a nossa vida incompleta através de outras figuras e outras 

formas? Por que, da penumbra do auditório, fixamos o nosso olhar 

admirado em um palco iluminado, onde acontece algo que é fictício e que 

tão completamente absorve a nossa atenção? (FISCHER,1976, p. 12) 

O brasileiro é um povo ligado a expressões artísticas que envolvem música, 

vídeo, fotografia etc. Somos um povo comunicativo e criativo. Por que não usar 

nosso poder de comunicação e criatividade para comunicar nossas ideias, nossos 

pensamentos e inquietudes? Comunicar é uma das funções da arte. Ela também 

preenche vazios, nos sensibiliza inquieta, leva nossa voz onde muitas vezes não  

conseguiríamos chegar. A arte e a cultura deram, dão e darão voz a pessoas que 

antes falavam apenas em seu gueto. Neste módulo vamos ouvir o que essas 

pessoas dizem ser inspiraração e aprender com elas o que fazer para trazer ao 

mundo nossas questões, nossa contribuição.  
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CONTEÚDO 

- Linguagens artísticas 

- Movimentos culturais populares como o funk 

- Vloggers 

- René Silva e o Complexo do Alemão 

- Grupo Cultural Lata Doida 

- Junho de 2013 

- Movimentos contra a ditadura  

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Promover uma roda de debates sobre as mais diversas possibilidades de 

representações artísticas. Apresentar vloggers, movimentos culturais como o funk, 

com direito a dança e música, falar sobre as motivações e inspirações dos artistas. 

Falar de jovens como  René Silva e que fizeram diferença no local em que moram e 

ganharam projeção por defender suas convicções. Pensar sobre o Grupo Cultural 

Lata Doida como um porta voz da cultura popular. Seria interessante trazer à escola 

pessoas que tenham relação com as questões de cultura, especilamente com viés 

popular para conversar com nossos alunos. 

2. PROBLEMATIZAÇÃO E EXPRESSÃO 

Neste módulo, entendemos que o aluno já terá uma grande bagagem de 

reflexões que o ajudarão a encontrar um motivo a ser problematizado. Não precisa 

necessáriamente ser algo negativo. O professor estimulará o aluno a apresentar seu 

problema e a juntos pensar em soluções artísticas que ajudarão outras pessoas a 

refletirem sobre ele. Cada aluno, dupla ou grupo apresentará uma ideia de projeto e 

o desenvolvererão ao longo do módulo. 

3. EXPOSIÇÃO 

Com os projetos finalizados montaremos uma exposição com as obras 

desenvolvidas pelos alunos na biblioteca da escola. 

AVALIAÇÃO 

Avaliar o pensamento crítico do aluno a capacidade de se entender como um 

ser pensante e cheio de pontecialidades influências. 

OBSERVAÇÕES 
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Será convidado o Grupo Cultural Lata Doida, devido à proximidade com os 

alunos, pois um dos integrantes do grupo, no ano de 2015, foi professor da escola o 

que o aproxima dos alunos, e não limita a fala a casos “distantes” da vivência deles. 

 

MÓDULO VIII – CULTURA E ARTE 

OBJETIVOS 

- Discutir os níveis de cultura que existem na sociedade 

- Refletir sobre a ideia da existência de pessoas sem cultura. 

- Valorizar a cultura do outro 

- Expor os alunos a novas experiências culturais. 

JUSTIFICATIVA 

A arte e a cultura são consideradas por muitos instrumentos da elite. Em 

momentos da história ela foi e é usada para conferir poder, inteligência e gera 

barreiras de poder. A escola tem perpetuado esse pensamento ao longo dos anos 

quando entende que o aluno é um ser sem cultura e que precisa ser apresentado à 

arte e à cultura. 

Concluiu-se que, para um ensino intercultural das artes visuais, é 

necessário utilizar um conceito de arte não excludente, embasado em 

estudos da antropologia e da sociologia, estabelecendo vínculos entre a 

estética das famílias e a estética desenvolvida na escola. Criar um novo 

enfoque para a vida a partir das diferenças, e também dos conflitos, pode 

ser um processo dinâmico em que as diferenças se tornam elementos 

positivos de mudança. (RICHTER, 2000, p.ix) 

Cultura é um conjunto que envolve ações que estão presente em nossas 

vidas desde o momento em que nascemos, portanto não podemos ignorar a 

diversidade cultural nem entender a bagagem cultural trazida por nossos alunos 

como ilegítima. Gostando ou não devemos estar abertos a discutir, entender e inserir 

toda a carga de cultura que nos está disponível. Esse intercâmbio é o que fará 

diferença na nossa vida, na do aluno, na das pessoas e nos ambientes que 

frequentamos. Não podemos viver de pressupostos, especialmente por estarmos na 

condição de professor. Richter (2002) afirma que as relações culturais supõem 

relações de poder, desigulades, contradições e que todas as modalidades de 

cultura, implicam, portanto, algum poder de dominação. Essa relação de cultura 
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dominante está muito presente na construção curricular e acaba sendo reproduzida 

para nossos alunos perpetuando relações equivocadas de poder, cultura e genêro. 

CONTEÚDO 

- Retrospectiva cultura e arte 

- Cultura de elite x cultura de massa 

- Cultura e Arte 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

1. CULTURA DE MASSA E CULTURA DE ELITE? 

Os alunos poderão expor o que pensam e sabem sobre hierarquização 

cultural. Combinar com a escola a possibilidade de visitação a espaços considerados 

clássicos e elitistas como museus e teatro. Refletir com os alunos se, na visão deles, 

existe algum tipo de distanciamento entre eles e o que foi visto nesses espaços. 

Apresentar desenhos animados, filmes, imagens que aproximem a “cultura de elite” 

da realidade dos alunos.  

2. CUTURAS AFRICANAS E CULTURAS INDÍGENAS 

As culturas africanas e as culturas indígenas tiveram e ainda têm um grande 

peso na nossa formação, tradições, costumes  e na nossa identidade, mas diante da 

cultura européia foram tratadas como menor ao longo da história. Por isso, o fim 

deste módulo será dedicado a elas, pois mesmos que tenham aparecido ao longo 

dos nossos estudos sobre identidade, precisam ser sempre fortalecidas, para que as 

tradições históricas de hegemonia cultural européia, pouco saudáveis, sejam 

quebradas ao longo do tempo. Diante disso os exercícios desse módulo devem 

envolver oficinas que tratem das tradições culturais e religioas desses povos. 

3. OFICINA ABERTA À COMUNIDADE 

Com a intenção de valorizar o aluno e encerrar o ciclo com o envolvimento da 

comunidade, proponho que os alunos sejam os responsáveis em ensinar o que 

aprenderam sobre usos, costumes e tradições dos povos estudados. Pode ser uma 

oficina de turbante, de modelagem, colares. A escolha vai depender dos recursos 

disponíveis. Será interessante que concomitantemente à realização das oficinas 

aconteça registros fotográficos. Esses registros podem gerar uma exposição, dessa 

vez, organizada pelo professor como um presente aos alunos e à comunidade. 

AVALIAÇÃO 
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Avaliar como os alunos lidam com as questões culturais e religiosas 

relacionadas à cultura africana e indígena, e se ainda existem barreiras. Avaliar 

como é o entendimento de cultura e arte. Avaliar o processo da turma como um todo. 

Embora essa disciplina não apresente avaliação númerica, que contribuirá para que 

ele passe ou não de ano, é interessante que essa última avaliação seja clara e 

coletiva, para que eles tenham chance de falar sobre o processo como um todo. 

Preparar uma autoavaliação pode ser interessante.  

OBSERVAÇÕES  

Este é o nosso modulo final. Ele leva o nome da disciplina, pois depois de 

tudo o que fizemos ao longo deste plano entendo que é importante discutir e analisar 

os conceitos de arte e cultura apreendidos ao longo do percurso. A avaliação acaba 

ganhando um peso, não diria maior, mas sim interessante, pois ela encerra um ciclo 

e a ponta para as mudanças, as alterações e para o sucesso ou fracasso deste 

plano. 

 

Este plano busca ser uma contribuição para o fortalecimento da identidade 

cultural dos alunos do CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante, e tem a pretensão de 

alcançar o bairro fazendo da nossa escola uma referência cultural, iniciando bem 

modestamente.  

Esse projeto ainda tem um bom caminho a ser percorrido, para sabermos com 

mais clareza quais serão seus resultados. Torço para que sejam bons e que esses 

resultados gerem novas pesquisas. 
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APÊNDICE 2 – Questionário Cultural 
 
CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante 
Ensino Fundamental II – Turma de Educação Integral 
Cultura e Arte 

 
“Eu me conheço mais olhando pra você eu vou descobrindo quem eu sou...” 

Banda Crombie 

 
     Conhecer quem somos tem relação com a nossa família, nossos costumes, nosssas 
origens. Para entendermos mais um pouquinho sobre a cultura brasileira  e sobre a sua 
cultura te convido a preencher este questionário. 

 
Questionário cultural  

 
Eu sou                                                                                        Integro a turma_______ 

Nasci em  

Fiz meu questionário com a ajuda de 

Que é meu (minha)                                                                                        (parentesco) 

 

MINHA FAMILIA E NOSSAS ORIGENS 

Minha mãe é:______________________________________ ela nasceu em:______________ 

Minha avó materna é________________________________ ela nasceu em:______________ 

Meu avô marteno é_________________________________ ele nasceu em ______________ 

 

Meu pai é_________________________________________ ele nasceu em ______________ 

Minha avó paterna é________________________________ ela nasceu em:______________ 

Meu avô parteno é_________________________________ ele nasceu em _______________ 

 

Quais povos do mundo fazem parte da formação da minha família?______________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Na minha casa é muito comum comermos: _________________________________________ 

Minha família e eu gostamos de ouvir a música______________________________________ 
                                                                                                                            (Nome ou estilo da música) 

 

Preciso descobrir  quais comidas típicas, festas, artesanato, expressões ou palavras regionais(gírias), 

brincadeiras e brinquedos, músicas e danças que fazem parte da história da minha família desde os 

meus avós, bisavós ou outros aspectos que fazem parte da tradição, do que é comum na minha casa. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Moramos na mesma casa_______________________________________________________ 

Como meus antepassados se divertiam com a minha idade? ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Quando fazemos passeio em família costumamos ir __________________________________ 

Tenho acesso aos acontecimentos do dia-a-dia através:________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tenho acesso à internet quando__________________________________________________ 

 

 

NÃO SE ESQUEÇA DE TRAZER ESTE QUESTIONÁRIO PREENCHIDO NA DATA COMBINADA. 

Obrigada por completá-lo!  
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10- ANEXOS 

ANEXO 1 

Letra da música Convívio da banda Crombie 

 

Eu me conheço mais 

Olhando pra você eu vou 

Descobrindo quem eu sou 

E penso agora no que você vê 

 

O que me diz de mim? 

O que eu não reconheço sem você? 

Eu não me enxergo bem 

Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém 

 

Pois não há bom proveito nos dias aqui 

Quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar 

Em você eu tenho o que falta em mim 

E descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer  

 

 


