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Editorial
É com muito prazer que lançamos à você, caro/a leitor/a, a edição do nosso
Boletim FAEB – Agosto/2020, intitulado “Arte e Cultura Popular: divergências,
convergências e experiências acerca do tema Folclore”. Primeiramente,
gostaríamos de destacar algumas de nossas ações, que será possível acompanhar
mais detalhadamente nas páginas seguintes, tanto as que estão em processo de
construção, quanto as que já foram realizadas no decorrer deste mês. São elas: a)
Novo design do nosso site institucional; b) Realização do Seminário de Arte
Educadores do Brasil, com data agendada para 31 de novembro a 04 de dezembro
de 2020; c) Realização da 3º edição do Café-CLEA, em 22 de Agosto de 2020; d)
Parceria junto à SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA
– SBPC, entidade voltada para a defesa da ciência e da tecnologia, e do
desenvolvimento educacional e cultural no país; e) Apoio e parceria jurídica por
parte do Dr. Marco Antônio Frascino, atuante nas questões de direitos autorais e
propriedade intelectual.
Voltemos nossa atenção agora à temática de nosso boletim, especialmente preparado para você,
caro/a leitor/a, neste mês de agosto de 2020.
Quando pensamos em Cultura Popular, logo nos vem à mente as noções de tradição, crenças,
valores, costumes, saberes e práticas que são compartilhadas pelo e para o povo. Também nos remete
a oposição existente entre os termos cultura “popular” (povo) e cultura “erudita” (elite), assim como,
aos modos de produção (artísticos ou não) e de democratização cultural de cada uma destas
manifestações em sociedade. Ou então nos surgem dúvidas, como por exemplo: Folclore e Cultura
Popular são a mesma coisa?
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Ainda, nos parece interessante lembrar que, o compartilhamento de
nossos conhecimentos, saberes e experiências pessoais e/ou coletivas, que inclui
modos de pensar, dialogar e agir no mundo, são práticas que fortalecem e
ampliam não apenas a identidade cultural de um determinado grupo social,
mas também, contribui para o desenvolvimento de nossa formação integral
enquanto seres humanos.
Neste sentido, a fim de evidenciar, questionar e problematizar a articulação entre
Arte, Cultura e Ensino, a edição do Boletim FAEB no mês de Agosto de 2020 está
composto por: a) Entrevista do Prof. José Gerardo Matos Guimarães, ao abordar
definições a respeito da cultura popular e do folclore, assim como, sua presença na
contemporaneidade e a importância das instituições culturais no processo de
democratização do acesso à Arte e à Cultura; b) Relato de experiência da Profa. Roní
Lopes Nascimento na realização de atividades pedagógicas acerca da temática Folclore,
com crianças de 5 e 6 anos de idade, em um Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI), na cidade de Palmas (Tocantins).
Nós da FAEB desejamos a você, uma ótima leitura deste boletim!

Roberta Puccetti - Presidente da FAEB
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“
AÇÕES DA FAEB

FAEB DE CARA NOVA!

Confira esta novidade em:
www.faeb.com.br/faeb
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O formato do SEMINÁRIO DA FEDERAÇÃO DE ARTE/EDUCADORES DO BRASIL
surgiu com base no contexto do isolamento social devido à pandemia do coronavírus e do
nosso desejo pelo fortalecimento dos EnreFAEB’s, como meio para se aprofundar em
discussões urgentes e diferenciantes de cada região administrativa do Brasil, bem como
levantar campanhas e lutas comuns ao país em sua totalidade. O evento será realizado de
31 de novembro a 04 de dezembro de 2020. Procure a Rede de Representantes da FAEB
em sua região e acompanhe nossa programação e outras informações pelo nosso site
institucional (www.faeb.com.br/faeb). Até breve!
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Café-CLEA
O CLEA (Conselho Latino Americano de Educação pela Arte) em
parceria com a FAEB, com o Instituto Uruguayo de Educación por el
Arte - Taller Barradas e com o Instituto Distrital de las Artes
(IDARTES), desde o Programa Crea de Bogotá, promoveram a 3ª
edição do encontro “Café-CLEA”, no dia 22 de agosto de 2020, às
16h (Colombia)/18h (Brasil), que contou com a participação do
seguintes convidados brasileiros, ao dialogarem acerca da temática
”Educación Artística - Arte Educación, Utopías y Realidades (en el
contexto actual)”: Ana Mae Barbosa, Arão Nogueira e Lucimar
Bello.
Link de acesso à gravação do evento:
https://www.facebook.com/creaidartes/videos/325663115221500
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A FAEB ingressa na Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência – SBPC
Essa admirável sociedade aprovou a filiação da FAEB, e o Presidente Ildeu de Castro Moreira
congratulou a parceria enfatizando as perspectivas que se abrem para trabalhos comuns entre a
FAEB e SBPC.
Como sociedade científica comprometida com a educação, ciência e tecnologia nacional, a SBPC exerce uma
forte influência para o fortalecimento das entidades afiliadas, o que muito há de corroborar para maior
visibilidade as políticas educacionais para o campo da Arte e suas relações com o ensino, a pesquisa e a extensão.
A busca por parcerias é um dos propósitos da Diretoria da FAEB. Consideramos relevante para que possamos
ampliar e consolidar o campo da Arte e seu ensino nas diversas instâncias educativas, científicas e culturais.
Assim, para que possamos participar de forma efetiva as parcerias e ações da FAEB e SBPC em prol de
fortalecer a Ciência & Tecnologia e a Educação no Brasil, convidamos os associados da FAEB. que estão
com sua anuidade regular, a aderir à campanha de filiação junto a SBPC, pagando uma anuidade muito
menor (R$ 100,00 para profissionais e R$50,00 para estudantes). Vale ressaltar que os sócios da SBPC
recebem gratuitamente o JC Notícias (diário) e têm descontos especiais nas inscrições dos congressos.

Para saber mais acesse o site: (http://portal.sbpcnet.org.br/a-sbpc/quem-somos/)
Texto produzido por: Ana Del Tabor - Diretora de Relações Institucionais da FAEB
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FAEBIANO POR AFINIDADE
A FAEB ganhou reforço com o apoio do advogado voluntário Dr.
Marco Antônio Frascino. Frascino, como é mais conhecido,
possui mestrado em Comunicação pela Universidade Paulista
(UNIP). Além de ser um acadêmico, leciona em cursos de
graduação e pós graduação. Possui inscrição profissional na
Ordem de Advogados do Brasil – OAB/Secção São Paulo, sob
número de inscrição 42.047.
Atualmente está dedicado às questões de direitos autorais, propriedade intelectual. Sobre esse assunto, mantém
um canal no youtube em que orienta pessoas interessadas em proteger o seu patrimônio intelectual e criativo.
Saiba mais pelos endereços:

https://www.youtube.com/watch?v=yric35_gedg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cqRZABINVSI
Endereço Comercial:
• Rua Cristiano Viana, nº 279 ap. 71, Jardim América - CEP 05411-000 - São Paulo –SP, Fone: 3083-3213.
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FOLCLORE
Entrevista com o Prof. José Gerardo Matos Guimarães
Realização: Nélia Lúcia Fonseca
Cearense de nascimento, migrou jovem para São Paulo, lugar que descobriu–
se acadêmico e pesquisador. Realizou dois doutorados. É Doutor em
Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo e em
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
PUC. Mestre em Artes pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisa
nas áreas: de Arte, Arte/Educação, Educação, cultura e comunicação, cultura
popular e folclore. Por muitos anos esteve à frente do Museu de Folclore em
São Paulo, tendo sido aluno do próprio Rossini Tavares de Lima’’.
Publicou, entre outros os livros: “Folclore e Educação”; “Jogos, Brinquedos e Brincadeiras:
subsídios para uma Ação Educacional” e “Repensando o Folclore ”.
É com base em sua experiência com a Cultura Popular e Folclore que concede essa entrevista para
o Boletim FAEB – Agosto/2020.
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Folclore é a mesma coisa que cultura popular?
Sim. Em 1995, na Bahia, os especialistas se reuniram em importante congresso com a finalidade de fazer
a “releitura da Carta do Folclore Brasileiro”. E ao final do evento foi produzido um documento que,
desde então, serve de orientação conceitual para todos os que desejam estudar o assunto Folclore. Nele
está escrito que:
Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseados
nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de
sua identidade social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação
folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade.
Ressaltamos que entendemos folclore e cultura popular como equivalentes,
em sintonia com o que preconiza a UNESCO. A expressão cultural popular
manter-se-á no singular, embora entendendo-se que existem tantas culturas
quantos sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e
econômicos específicos1.
A dificuldade em entender o assunto provavelmente está relacionada ao desconhecimento do
documento citado. Infelizmente a maioria dos livros sobre folclore e daqueles classificados como
didáticos não traz esclarecimentos a este respeito.
1

Carta do Folclore Brasileiro – ANAIS, pag. 197.
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Muitas pessoas veem a palavra Folclore como uma maneira de
enquadrar a Arte e Cultura de uma determinada classe social de
forma pejorativa, desprestigiada, desvalorizada, uma vez que o
folclore não está ligado às classes elitizadas, mas sim às classes
subalternas. Como o senhor analisa essas questões?
Identifico nas dúvidas apresentadas uma sequência de equívocos. As manifestações folclóricas estão presentes em
todas as classes sociais. Não são “privilégios" apenas de pessoas pobres, sem instrução, que moram em periferias ou
ambientes rurais. Já tive oportunidade de esclarecer isso em alguns dos meus livros, notadamente em um deles
intitulado Repensando o Folclore2, onde procuro evidenciar a necessidade de estudos mais atualizados sobre este
tema. A propósito, é interessante dizer que a maneira “pejorativa” de abordar o assunto não é novidade, já existia
no século XIX.

Desde que a palavra foi publicada pela primeira vez, em um jornal londrino por seu autor, William John Thoms,
que para proteger sua reputação identificou-se usando o pseudônimo Ambrose Merton.
Naquela época não era comum que pessoas instruídas, como aliás parece acontecer ainda hoje se
ocupassem seriamente com esse tipo de assunto. O estudioso Renato Ortiz, em sua obra Cultura
Popular: Românticos e Folcloristas já relatava o seguinte: “A coleta de costumes populares não era uma
preocupação maior dos homens educados no início da era moderna3.
2
3

J. Gerardo M. Guimarães, Repensando o Folclore. São Paulo: Manole.
Renato Ortiz. Cultura Popular: Românticos e Folcloristas, p.11.
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Santos Dumont, era supersticioso. Vejamos um exemplo que ajuda a compreender melhor
algo muito importante, isto é, a distinção entre instrução e cultura. Para tanto contaremos
um breve estória sobre dois personagens, nascidos e criados em ambientes sociais e
econômicos totalmente diferentes e que, como é até comum, na infância tiveram
oportunidade de conviver sem o estabelecimento de diferenças. Nesta fase da vida brincavam
juntos. O primeiro personagem é pessoa simples, nascida e criada na pobreza, mas que
conseguiu destacar-se por suas habilidades e persistência. O outro é um médico, nascido em
família rica e instruída, renomado cardiologista. Vamos identificá-los. Dr. Antônio e seu
amigo de infância brincavam juntos quando podiam. O outro, João da Silva, um sapateiro
respeitado. Pois bem, acompanhe o raciocínio a seguir.
Certo dia, quando se preparava para ir ao trabalho Dr. Antônio percebeu que a sola de seus
sapatos estava se descolando. Pensou: pelo andar da carruagem não chegarei muito longe com
estes sapatos. Perceba o seguinte: nesse momento toda a cultura de médico do Dr. Antônio não
serve de absolutamente nada em relação aos sapatos danificados. Sua instrução erudita, nesta hora
não contava. Dr. Antônio lembrou-se do amigo e imediatamente foi procurá-lo. O sapateiro João
da Silva, semianalfabeto ri da situação e imediatamente começa a consertar os sapatos do amigo,
que observa sua extraordinária habilidade. Demonstrando competência e conhecimento no
assunto, a sua cultura, isto é, os conhecimentos que tem sobre sapatos e sobre sua profissão
permitiram que em pouco tempo concluísse seu trabalho.
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Quase ao se despedirem João da Silva sente uma forte pontada no peito que o faz sentarse. Dr. Antônio, com toda a experiência no assunto dá o diagnóstico: suspeita de infarto.
Veja bem: neste momento, toda a cultura, isto é, todo o conhecimento sobre sapatos de
nada servia no que diz respeito ao coração de João. Desse modo e de maneira bem
simples fica demonstrado que ambos tem cultura. Mas, no exemplo, o médico tem
também instrução. João da Silva não teve essa oportunidade.
É fundamental notar a diferença entre cultura e instrução. Se formos capazes disso
podemos evitar comportamento etnocêntrico, aquele que nos induz a avaliar o outro
tomando como referência nossas verdades pessoais. Considerar que os fatos folclóricos
pertencem apenas as classes subalternas, como demonstramos anteriormente, não tem
qualquer fundamento.
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A profa. Ana Mae Barbosa na época em que foi diretora do MAC
(Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo) no
período de 1987 a 1993 levou em 1988 a exposição para dentro do
Museu com alegorias do carnaval carioca e paulista (Leda Guimarães.
2018, p.31). Como o senhor percebe essa relação entre o Museu que
geralmente é visto como um local elitizado e inquestionável da Arte e o
fato dele abrigar uma exposição carnavalesca, uma vez que o carnaval
geralmente é visto como uma festa popular que leva uma grande massa
de pessoas às ruas?
Acho, inicialmente, que não há de fato relações entre os dois mundos: o dos museus e o dos possíveis
frequentadores. Ao que parece ainda hoje algumas dessas instituições se imaginam como “lugares sagrados”.
Voltando ao que mais interessa lembro-me bem da época em que a profa. Ana Mae dirigiu o MAC. Foi um
corajoso ato de ousadia. E gerou muita polêmica exatamente porque “dessacralizava” um espaço até então
quase inexpugnável. Da mesma maneira Ana Mae também causou polêmica ao levar para o festival de inverno
de Campos do Jordão (onde só ia a elite) um grupo de professores e estudantes de Educação Artística
(denominação usada na época) para participar de cursos e oficinas. Só faz isso quem tem coragem.
Na minha percepção as atitudes de Ana Mae romperam paradigmas, por isso tanta polêmica.
Vale lembrar que tempos depois outros dois personagens importantes na direção de museus
de São Paulo tiveram atitudes semelhantes, embora com propostas diferentes: P.M. Bardi no
MASP e Emanoel Araújo na Pinacoteca do Estado. Ambos ajudaram a quebrar o tabu da
“sacralidade dos museus” e hoje, encontramos os mais diversos tipos de público que os
frequentam.
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Muitos jogos, brincadeiras, canções de ninar, trava-língua, histórias
de lendas e mitos parecem não estar mais presentes na vida de
crianças e jovens como já estiveram anteriormente em gerações
passadas ou será que continuam presentes, mas de uma outra forma?
Há pesquisas sobre a presença do folclore nas gerações atuais? Como o
senhor vê o folclore do século 21? Como o senhor considera que os
professores do componente curricular Arte podem abordar o tema
Folclore na sala de aula? Quais caminhos o senhor apontaria para
desenvolver o tema? O senhor gostaria de apresentar mais alguma
questão que considera importante dentro do tema Folclore?
Mais uma vez estamos diante de informações imprecisas. Os jogos, brinquedos, brincadeiras, etc.,
continuam presentes na vida das crianças e ouso dizer, também na vida de muitos adultos. A questão é
saber de quais crianças e de quais adultos estamos falando. Evidentemente não podemos querer que essas
manifestações estejam da mesma forma como eram antes. Folclore é dinâmico, está em constante processo
de atualização. Acompanhando pelos jornais as notícias sobre a pandemia, lemos em vários momentos os
depoimentos de famílias que “obrigadas” a ficar em casa redescobriram no “confinamento” que contação de
estórias, brincadeiras etc., se mostraram muito eficazes para a melhoria da convivência familiar.
Por outro lado, no ambiente acadêmico o tema Folclore já não é mais visto com tanta estranheza.
Há significativo número de dissertações e teses que abordam o assunto. As áreas de Arte e
Educação Física tem sido bastante contempladas. Sugiro aos mais interessados uma visita aos
catálogos de dissertações e teses das Universidades.
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Acompanho com atenção os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais porque eles
são geradores de novas maneiras de pensar, agir e reagir na sociedade em que vivemos. Portanto
são geradores de novas manifestações culturais e, sem dúvida o século XXI nos dá essas novas
oportunidades de valorizar, ainda mais as manifestações culturais populares.

Quanto aos caminhos acredito ser possível trabalhar com os temas Arte e Folclore em educação. E isto já se
vem fazendo há algum tempo. No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e na BNCC esta
possibilidade está contemplada. Em todas as áreas estabelecidas pelos currículos há bibliografias especializadas
e sites que tornam o trabalho de pesquisa menos árido.
Finalmente, gostaria de sugerir aos colegas professores que não deixem de examinar com cuidados as obras de
referência para o trabalho com Folclore. A questão conceitual é muito séria. Atualmente não aceitamos mais
certas considerações. Por exemplo, no conceito de fato folclórico não é correto dizer que anonimato,
transmissão apenas oral, e antiguidade sejam suas características.
Quanto a abrangências podemos estudar folclore em complexos e traços culturais os mais diversos. Nossa
experiência com folclore começa no ato da concepção e só termina com a morte. Sugerimos como temas para
estudo: folclore no cotidiano; processos anticonceptivos em cultura popular; gravidez e parto; linguagem e
literatura popular; folclore infantil; o desenvolvimento motor por intermédio de jogos, brinquedos e
brincadeiras; dança folclórica; arte folclórica; medicina folclórica; direito consuetudinário; economia; meios de
transportes etc. São apenas algumas sugestões, há muitas outras.
O Folclore está na vida de cada um de nós, é vivo e em constante processo de atualização. Não é
somente coisa do passado. É presente e também futuro.
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Como o senhor considera que os professores do componente
curricular Arte podem abordar o tema Folclore em sala de
aula?
Principalmente tendo o cuidado de estudar bem o assunto e fazer um bom planejamento que possa ser
de fato uma contribuição ao processo educacional dos educandos. Explorando todas as linguagens da
Arte apoiando-se, por exemplo no que já foi produzido artisticamente e propondo atividades que
possam contribuir para a valorização dos conhecimentos e manifestações artísticas de todos os
envolvidos no processo.

Quais caminhos o senhor apontaria para desenvolver o tema?
Acredito muito na capacidade e competência dos professores. Mas isso só não basta. O professor atual e
do futuro é e será cada vez mais cobrado dada a importância de sua tarefa. Além da formação específica,
precisa ter cultura geral, visão crítica, informação política, comprometimento social. Isso lhe permitirá
distinguir ciência e senso comum. Os professores precisam ser melhor assistidos por suas instituições (as
que os formam e as que lhes oferecem trabalho) para que possam de fato ter a possibilidade de
frequentação, como propõe Jorge Coli. Precisam estar cientes de suas responsabilidades, mas também de
seus direitos. Precisam estudar cada vez mais. Se assim o fizerem a Arte deixará de ser secundária no
ambiente educacional. E para que possam trabalhar com eficiência, penso que devem procurar ter mais
contato com os conhecimentos filosóficos, sociológicos, antropológicos. Mas em hipótese nenhuma
devem abrir mão do prazer. Sem prazer não há motivação e sem motivação não há vida.
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SABERES POPULARES - O PROFESSOR,
SUAS REMINISCÊNCIAS E PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS¹
Profa. Roní Lopes Nascimento

Graduação em Normal Superior, EAD-UNITINS- Fundação Universidade do Tocantins, 2007. Estudos
Complementares em Pedagogia, EAD-UNITINS - Fundação Universidade do Tocantins, 2008. Graduação
em Teatro, UFT- Universidade Federal do Tocantins, 2018. Pós-Graduação: Especialização em
Alfabetização e Letramento, UCAM- Universidade Candido Mendes, 2019. Professora da Educação Básica
- Educação Infantil/Centro Municipal de Educação Infantil Matheus Henrique de Castro dos Santos
(CMEI), Palmas-TO. E-mail: larishenrik.com@hotmail.com
1Este

artigo é parte reformulada do texto original da autora presente no trabalho de conclusão de curso da graduação
em licenciatura em teatro vinculado ao Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR),
intitulado “OS SABERES POPULARES E O PROFESSOR-PESQUISADOR: experiências pedagógicas aplicadas no
Centro de Educação Infantil Matheus Henrique de Castro dos Santos”.
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O interesse pessoal pelo folclore, que parte da minha trajetória como filha e como paraense,
motivou o desenvolvimento de meu trabalho com o folclore dentro de sala de aula de um Centro
Municipal de Educação Infantil (CMEI) em Palmas, Tocantins. Apresentaremos a seguir quais foram
os percursos metodológicos, ações e mediações realizadas na respectiva instituição de ensino,
buscando articular o campo das Artes e as manifestações folclóricas presente no campo da Cultura
Popular.
Foi chegando ao fim do curso de graduação em licenciatura em Teatro, que me deparei no sétimo
período com a disciplina “Folclore Brasileiro”, que me fez compreender que já realizava um trabalho com as
tradições folclóricas em sala de aula, como também entender o porquê das minhas brincadeiras quando

criança, o porquê das diversas estórias que ouvia, o porquê das garrafadas que sempre tomei e ainda tomo, os
remédios que sempre foram conhecidos como os caseiros, o porquê da benzedeira que sempre fui para tirar a
arca caída, o porquê de não poder comer e ir tomar banho, pegar sereno quando gripada, o porquê das
danças e músicas que sempre gostei, as festas religiosas das quais sempre participei, do divino, Nossa
Senhora da Conceição e Nazaré.
Minhas reminiscências me possibilitaram chegar a presente pesquisa voltada para os saberes
populares e à busca pelo ser professor-pesquisador. A pesquisa, por parte do professor pesquisador, no
contexto do ensino das Artes, na escola de EI Matheus Henrique de Castro dos Santos, surgiu a partir de
inquietações referente ao tema folclore e aos conteúdos correlacionados a essa temática. Partindo de
um olhar mais investigativo, com relação a algumas situações que acontecem no cotidiano da escola em
questão, percebeu-se que o folclore fazia parte do dia a dia da EI, mas apenas quando se referia às datas
comemorativas.
21

Nesse sentido, minha intenção, foi propor por meio de processos pedagógicos, reflexões acerca
dos saberes populares no ensino de Arte³, no Centro Municipal de Educação Infantil Matheus
Henrique de Castro dos Santos, em Palmas-TO. Além disso, compreender a importância do folclore
no ensino de Arte, integrado ao um fazer interdisciplinar com os demais eixos e conteúdos que
formam o Referencial Pedagógico de Palmas, bem como, contribuir para o processo educativo de
forma que o tema Folclore não seja visto isoladamente, quebrando as barreiras das datas
comemorativas. Como percurso metodológico, utilizamos a Pesquisa-ação, de caráter interpretativo e
de cunho qualitativo, com alunos na faixa etária de 5 a 6 anos, no próprio CMEI onde atuo como
professora regente.
O intuito das atividades foi o de mostrar, dentro da instituição em que trabalho como professora, a
importância do folclore, não apenas no ensino da Arte, mas o integrado às demais disciplinas e
possibilitando criar um vínculo com rotina da escola, no decorrer de todo ano letivo de forma sistematizada.
Várias tradições populares foram trabalhadas em sala de aula, como: lendas, trava-línguas, adivinhas,
parlendas, brinquedos, brincadeiras e cantigas de roda. Com essas ações desenvolvidas no período de
14/08/2017 até 13/12/2017, havia o objetivo de trazer para a realidade dos alunos o que possivelmente era
familiar para eles, mas que ainda não compreendiam a relação do objeto com seu cotidiano. A pesquisa foi
realizada em 4 (quatro) etapas, na qual apresentaremos algumas das ações realizadas a seguir4, com turmas
de 2º períodos, ou seja, com crianças com a faixa etária de 5 a 6 anos, conforme a Lei de Diretrizes e Base
(LDB). Quando se trata da área curricular, grafa-se Arte; nos demais casos, arte.

As atividades e ações realizadas podem ser lidas integralmente no trabalho de conclusão de curso
(TCC) da autora.
3
4

Quando se trata da área curricular, grafa-se Arte; nos demais casos, arte.
As atividades e ações realizadas podem ser lidas integralmente no trabalho de conclusão de curso (TCC) da autora.
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Primeira etapa: Levantamento de conhecimentos prévios dos alunos.
Estratégias: a ação a ser feita inicialmente foi fazer o levantamento sobre as datas comemorativas e
sobre o que os alunos entendiam por folclore. A partir das respostas, ficou claro que nem todos os alunos
compreendiam o conceito de folclore. Foi realizada uma roda de conversa, e alguns se propuseram a opinar
e citaram como exemplo de folclore as lendas, os brinquedos e as músicas. A seguir procurei levar textos
informativos5 que ajudassem os alunos a conceituarem a palavra folclore para ajudá-los a irem além do que
já tinham como conhecimento. Foi identificada a necessidade de se fazer uma nova sondagem para saber o
que eles compreendiam por lendas, mitos e tradição. Para tanto, foi apresentado um breve texto
informando-os sobre o que cada um representa no folclore.
Ao introduzir os personagens folclóricos, procurei trabalhar em roda de conversa (no chão), para
apresentar as imagens (em preto e branco) dos personagens de lendas mais conhecidas em todo país, com o
intuito de que os alunos conseguissem identificá-los pelas suas características. Ainda sobre os personagens
folclóricos, foram realizadas atividades de escrita em papel pardo, com leitura compartilhada, escrita
espontânea de nomes dos personagens folclóricos, em atividade xerocopiada, e foi feito o jogo da forca na
lousa.
5

Textos retirados de Projetos Escolares Educação Infantil. Ano 2, nº 15. Disponível em: <www.revistaonline.com.br>.
Acesso em: 5 jul 2018.
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Figura 1: Apresentação dos personagens folclóricos.
Fonte: Acervo de Márcia Belém, 2017.
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Segunda etapa: apresentação de lendas6 mais conhecidas pelo país: trava-línguas e
adivinhas.
Estratégia: ao iniciar o trabalho com as lendas, aproveitei a aproximação da data
comemorativa do dia do folclore, como também as aulas anteriores da professora de Educação
Física que estavam voltadas à contação de lendas. Após o primeiro contato com o tema de
pesquisa, introduzi as lendas, por dois motivos: primeiro pelo fato de a professora de Educação
Física já ter inserido esse tema em suas aulas. Segundo porque, ao fazer o levantamento
anteriormente sobre as lendas, percebi, naquele momento, que era o que estava mais vivo
neles. O trabalho com as lendas aconteceu através da contação de histórias: história em texto,
vídeos e oralidade.
Antes de iniciar a contação propriamente dita, foi apresentada a imagem e a biografia de um dos
primeiros folcloristas brasileiros, “Amadeu Amaral”, e sua biografia. A cada lenda contada, procurei fazer
relação com o cotidiano deles, pautando fatos históricos e/ou presentes. Houve a necessidade de ir além de
ficar apenas na interpretação pós-leitura. Em roda de conversa, lancei uma proposta que fizesse os alunos
pensarem sobre o que as lendas Saci Pererê e Negrinho do pastoreio tinham em comum. Aproveitando as
respostas, realizei uma breve explanação sobre a escravidão, como os negros haviam chegado ao nosso país,
quem os trouxe da África, o porquê e como eram tratados. Na própria conversa, levei os alunos a refletirem
sobre o respeito com relação ao outro, sem distinção de cor.
6

Saci- Pererê, Negrinho do Pastoreio, Boto cor de rosa, Iara, Vitória Régia, Mula- Sem-Cabeça, Boitatá, Curupira,
Lobisomem.
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Na outra aula, foi feito um novo encaminhamento, com a lenda do Saci, e com o tema sobre
pessoas com deficiência. Foi realizada uma visita a outras salas de aula para conhecer crianças
especiais da própria instituição, e uma conversa sobre a cidade para o reconhecimento de lugares que
dão acesso às pessoas com deficiência. Foram apontadas outras formas de acessibilidade e criou-se a
oportunidade de uma nova visão sobre o que observar na cidade em relação a esses acessos.
As lendas incitaram muitos questionamentos, um exemplo de questionamento foi o caso da lenda da
Mula-sem-cabeça que, de acordo com a lenda, as mulheres não podiam casar com padres, pois, se casassem,
virariam Mula-sem-cabeça. No momento do pós-leitura, uma aluna do 2º período “02” fez a seguinte
pergunta: “Tia, estou aqui pensando... Então quer dizer que, quando eu crescer e casar com um padre, vou
virar Mula-sem-cabeça?”. Nesse momento, os próprios colegas fizeram questão de responder, dizendo que
lenda não existia.

Com relação à lenda do lobisomem, busquei fazer a leitura da história com os alunos sentados no
chão em círculo. Antes da leitura, alguns alunos receberam fichas com nome de alguns animais, para
leitura (acontecia com ajuda do professor, por meio de intervenções), enquanto que o restante do grupo
imitava o som do determinado animal. A palavra lobo seria a última a ser lida, pois a contação da lenda
só começaria ao som dos uivos feitos pelos alunos.
Na lenda da Iara, foram apresentadas a vida e obra do autor Câmara Cascudo. Os alunos
assistiram a dois vídeos. O primeiro era em relação aos rios Solimões e Negro.
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Figura 2: Apresentação da vida e obra do autor Câmara Cascudo.
Fonte: Acervo de Carmelúcia Macedo, 2017.
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O segundo vídeo mostrou as características de uma sereia: seu corpo, calda, etc. Após, foi
contado oralmente um fato baseado em histórias contadas pelo povo da cidade de Belém do Pará,
texto esse estudado na disciplina de Folclore Brasileiro. Foi dito aos alunos que essa história havia
começado em Belém, passando pelo estado do Maranhão e indo até a minha cidade natal, no Pará,
Conceição do Araguaia. Percebi que, pelo motivo de a história ter acontecido em minha cidade, os
alunos ficaram fascinados e diziam que a sereia realmente existia.

Na lenda da Vitória Régia, além do vídeo, as crianças puderam fazer a apreciação da planta por
meio de imagem e de vídeo, mostrando-se surpresas com o tamanho da planta. Em função disso, foi
levado um texto informativo sobre as características da planta. Os alunos produziram uma Vitória
Régia. Durante a confecção da planta, foram trabalhados conteúdos de matemática, como a forma
geométrica e a cor da planta.
Sobre a lenda do Boto cor de rosa, foi usado um vídeo para contar a história. Um aluno do 2º
período “02” perguntou se o boto era de verdade, em função de virar homem. Para sanar sua
dúvida, foi mostrado um vídeo sobre botos. Os alunos se impressionaram com o boto, por ser de
fato “cor de rosa e bem manso”. O vídeo abriu um leque para uma conversa informal sobre o boto
cinza e os golfinhos. Foram desenvolvidas produções de pintura, após a finalização dos desenhos,
houve a produção de uma escrita coletiva, com textos curtos. As lendas Curupira, Boitatá e Cuca
aconteceram por meio de leitura realizada pelo professor e o pós-leitura.
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Em meio à contação das lendas, foram introduzidas outras tradições referentes ao folclore,
como: trava-língua e adivinha. Foi perguntado aos alunos sobre o que entendiam sobre trava-língua
e, após a conversa, foi apresentada uma caixinha revestida de papel colorido e que continha a
seguinte frase: “A caixa que trava a língua”. Tal caixa tinha a figura de um homem com a língua
enrolada. Todas as vezes que aconteciam atividades com uso de trava-língua, a caixinha era levada
para a sala de aula. Quando convidados a retirarem as tiras, de trava-línguas que havia na caixa,
alguns alunos diziam: “Tia, a língua enrola mesmo!”; “É muito difícil falar isso!”; “Não consigo!
Minha língua enrola, tia!”. Partindo das dificuldades das crianças, sempre se pensava em fazer
atividades prazerosas, que levassem ao conhecimento de diversos trava-línguas para que, aos poucos,
as crianças fossem se apropriando deles.
.
Ainda com o trabalho de lendas e trava-língua, aos poucos, as adivinhas foram sendo introduzidas.
Na primeira aula, previamente, foi passado um filme7 sobre adivinhações, apresentando o que são
adivinhações dentro do folclore. Após, foi apresentado um livro com vários tipos de adivinhas, cujas
repostas se referiam a animais, frutas, etc. Foi lançada também uma proposta para saber quem conhecia
alguma adivinha aprendido com alguém da família ou qualquer outro adulto mais próximo. Alguns
alunos falaram adivinhas bem conhecidas, enquanto que outros se aventuraram a criar na hora.

7

O Filme “IFA - o adivinho” conta histórias dos deuses africanos que vieram para o Brasil com os escravos, de Reginaldo Prandi,
da TV FUTURA, da Coleção Livros Animados DVD 2. A história fala de um personagem de um conto Africano, que faz
adivinhações.
Disponível
em:<http://www.futura.org.br/acordacultura/main.asp?View={E97E17CF-3586-4254-987BCD401C4785CE}>. Acesso em: 20 set. 2017.
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Terceira etapa: apresentação de parlendas, lendas por regiões, brinquedos e brincadeiras
folclóricas.
Estratégias: na terceira e última etapa, a proposta com parlendas ocorreu de forma bem
lúdica. Foi feita uma breve conversa sobre o conceito de parlenda e foi dado o exemplo de uma
bastante conhecida: “Hoje é domingo, pé de cachimbo”. A maioria das crianças já a conhecia. Um
dos alunos disse que a que ele conhecia era diferente, então foi explicado que, em algumas regiões
do país, existem variações na forma de falar. Também foi trabalhada a parlenda “Corre cutia” em
roda. Os alunos relembraram que já haviam brincando com a mesma parlenda nas aulas de
Educação Física. Então, todos foram convidados a brincar novamente.

Figura 3: Mapa utilizado nas
aulas sobre as lendas especificas
de cada região.
Fonte: Acervo pessoal do autor
(2017)
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Os trabalhos, porém, continuaram com a introdução das lendas específicas de cada região,
iniciando pela região Norte, já que é a região onde os alunos moram. As atividades foram feitas por
meio de levantamento prévio, leitura de textos e o pós-leitura. Dentre as lendas apresentadas foram:
Uirapuru, Mandioca, Cobra Norato. Seguida da região Centro-Oeste, pelo fato de os alunos sempre
se referirem à cidade de Goiânia. As lendas dessa região são: Negro d’ água e Bicho papão. O trabalho
com as lendas aconteceu através de textos, havendo o pós-leitura. Infelizmente, não foi possível
concluir o trabalho com as lendas por regiões, pelo fato de o projeto se encerrar coma realização da
culminância do projeto macro.

Durante as atividades com as lendas específicas por regiões, foram introduzidas ações com
brinquedos e brincadeiras, com roda de conversa para saber sobre quais locais e pessoas as crianças
gostavam de brincar, como: casa, escola, com amigos, sozinhos, pais ou irmãos, etc. Foi utilizado o
datashow para que os alunos assistissem à história “Brinquedos”8. Ao término de uma breve conversa,
foram desenvolvidas produções relacionadas ao brinquedo preferido de cada um. Os desenhos foram
usados também na montagem de um cartaz com o brinquedo preferido da turma.
Partindo da realização de uma lista com os brinquedos que não são comprados em lojas, surgiu a
proposta da confecção de alguns brinquedos, juntamente com as crianças que foram: aviãozinho de
papel, bola de meia e amarelinha. Na finalização das ações, a última atividade introduzida foram as
Cantigas de roda. Algumas cantigas foram cantadas, como: ciranda-cirandinha, a dança da carrapeta,
Terezinha de Jesus, pombinha branca, entre outras.
8

História “Brinquedos”, do autor André Neves. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GL_FKNHqW_4>.
Acesso em: 10 nov. 2017.
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Quarta etapa: finalização do projeto com a exposição dos trabalhos dos alunos dentro do
projeto macro da escola.
Estratégias: com o término das atividades, chegou o momento da organização dos
materiais, realizados durante todo o processo de pesquisa para a exposição do projeto macro
“Onde está a matemática?”. Todas as produções das crianças foram guardadas para a
exposição durante o período do projeto. Diante da grande quantidade de material, referente
ao trabalho de cultura popular, eu e as colegas com a ajuda da supervisora decidimos onde
seriam os espaços viáveis para expor todo o material. Foram feitas placas com o nome
“Cultura Popular” para situar os pais dos alunos e demais convidados que viriam à escola para
o evento. A exposição do projeto com a temática folclore perpassou a data do evento de
culminância do projeto macro da escola, permanecendo em exposição por mais duas
semanas.
Um dos aspectos relevantes a ser aqui destacado acerca de minhas percepções é de que em
cada etapa, as atividades pareciam se carregar de sentido para os alunos. Isso porque, em algumas
turmas, tivemos alunos que disseram ter visto ou escutado nas suas casas sobre os assuntos
abordados em aula. A parceria da escola, na realização da pesquisa, foi de suma importância. A
equipe gestora e os demais profissionais se mostraram abertos a ajudar com o que era preciso,
principalmente, no que se referiu ao uso de alguns materiais que a escola não tinha.
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O projeto oportunizou para a comunidade escolar um novo olhar referente à cultura popular
e às suas tradições. Para melhor acompanhar a aprendizagem dos alunos nas atividades realizadas,
passei a observá-los para entender o que, na prática aplicada, precisava melhorar, me permitindo
repensar sobre a ação feita e sanar algumas mazelas. E esse deve ser o papel do professor enquanto
pesquisador: possibilitar sair da condição de agente passivo e ser capaz de criar seus próprios
métodos frente aos problemas encontrados no dia a dia em sala de aula, abrindo novos caminhos
aos alunos perante os assuntos abordados, tornando-se questionadores e críticos de uma
determinada realidade.
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