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Introdução  

 

O presente trabalho inscrito no Seminário. O artigo trata-se do modo de pensar 

progressista ministrado através de atividade acontecidos na Escola de Ensino Fundamental 

Francisca Alves do Amaral e fazendo relação aos trabalhos feitos nas cidades de Caucaia e 

São Gonçalo do Amarante referenciando práticas progressistas no modo de filosofar 

afrorreferenciado na vida e tomando como base conhecimentos e saberes ancestrais.  

Este trabalho tem como objetivo em trabalhar as linguagens artísticas e filosóficas  

como meio de valorização à saúde e bom viver através das: artes visuais e literárias 

contemplando a pesquisa e a produção como dispositivo para  o bem viver e as reflexões 

acerca do sentido da vida através da Filosofia do encantamento e a Pretagogia  em projetos 

comunitários e na escola nos horários de  contra turno da escola e na comunidade. Com isso, 
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vimos a necessidade de trabalhar e potencializar para isso à coletividade, o comunitarismo, a 

ancestralidade através das artes e filosofia. Fundamentamos em momentos vivenciados e 

relatos.   

 

Com base na formação dos cidadãos e na consciência do seu papel social, a Escola 

Francisca Alves do Amaral, junto aos seus segmentos, anualmente, organiza em sua Semana 

Pedagógica os projetos a serem trabalhados, de forma colaborativa, com a comunidade 

escolar, alunos e famílias que juntos traçam abordagens significativa frente às questões 

culturais, política e econômica pautada no respeito à diversidade.  

Em 2019, um dos projetos a ser desenvolvido por esta instituição é a gincana que 

propõe trabalhar os municípios que compõe o Estado do Ceará e suas riquezas. O estudo 

sobre as cidades, integrando a interdisciplinaridade entre as séries do 5º Ano do Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais), 6º ao 9º Anos do Fundamental (Anos Finais).  

A modalidade EJA (II, III e IV) e Educação Especial, dentro contexto histórico-social 

dos membros da escola, possibilitando-os um olhar abrangente e significativo sobre os 

conhecimentos que compõe os elementos da arte (teatro, música, dança, visuais), cultura, 

esporte, lazer, política, economia e os demais referenciais na trajetória dos municípios 

descritos.  

A História do Brasil nos relata a chegada de povos oriundos de Portugal, Holanda, 

Espanha, e tendo o Brasil colonizado, homens brancos fizeram índios e negros de escravos, 

onde surge isoladamente o que chamamos de reservas indígenas e escravos que resistiram, 

fugiram e formaram quilombos. Todo quilombola torna-se um revolucionário por natureza, a 

nação comprou outros negros vindos da África, assim deixando país em décadas e séculos 

uma nação de muitos povos.  

A Constituição Federal (CF) de 1988, em seu artigo 216, constitui patrimônio cultural 

e brasileiro, os bens de natureza e materiais tomados individualmente ou em conjuntos 

mobilizadores de referência a identidade, ação a memória aos diferentes grupos da sociedade 

brasileira e ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscência 

históricas dos artigos quilombos.   

 

Experiências vividas em São Gonçalo do Amarante 
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O diferencial desta feira cultural foi adicionarmos a tradição oral indígena e africana 

puxada pela professora de História em conjunto com a direção e abraçada por todos docentes 

de nossa escola, nesse foco protagonizamos as comunidades tradicionais e suas narrativas 

orais e fundantes de suas lutas e resistências para sobreviver à cinco séculos de exclusão.   

Pensar nos munícipios é pensarmos na diversidade étnica racial e cultural, um 

contexto dos que lutaram com lágrimas e sangue por liberdade e vida. Um legado de tantas 

belezuras que nos trás um canto poético em que vivenciamos a busca nossa alma e quem 

realmente somos de fato. Assim a Professora Eliene junto à 9º Ano C.  

Apresentará a cidade organizada de São Gonçalo busca sempre a formação 

educacional. A força e o respeito para com as etnias. Pois hoje vivemos tempos de 

partilharmos das histórias dos que foram responsáveis pela construção de nossa pátria mãe 

Brasil e é sabido que nossa terra brasilis tem um histórico de lutas e sangue onde o passado a 

tristeza dos que viveram o planto nas senzalas e dos nossos irmãos nas florestas nos faz 

defensores desse legado. Nossa escola trabalha assim fundo a inclusão através da identidade e 

respeito a nossas histórias ancestrais.  

 

Experiências pedagógicas em Caucaia – Escola Fca Alves do Amaral 

 

 Memórias de Baobá vem sendo um motivo para vivenciar com nossos alunos as 

práticas ancestrais e o contexto sociocultural de nossas pertenças na escola. 

 

Aula de campo – Memórias de Baobá - 2018 
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O Ensino da Arte tem sido um importante alicerce na Escola de Ensino Infantil e 

Fundamental Francisca Alves do Amaral, onde propomos motivar os docentes e discentes a 

fazer parte do contexto social e do respeito às diversidades. 

 O bairro Nova Metrópole onde encontra situada a escola, é carente de espaços 

culturais. A instituição por sua vez, propõe junto à comunidade escolar variadas parcerias e 

diferentes atividades que influenciam de forma positivas os valores culturais, os 

conhecimentos empíricos e sobre tudo a permanência dos alunos dentro do espaço escolar. 

 A ansiedade está sendo considerado o mal do século XXI, pois crianças e jovens que 

se adaptam as metodologias ativas atreladas sem fins educativos, acabam interferindo nos 

limites e ultrapassam regras impostas por suas famílias, acometendo assim, outros problemas. 

A Escola em lócus atende as idades de 10 a 65 anos, onde dispõe de atendimentos do Ensino 

Fundamental –I (5º Anos), Fundamental –II (6º aos 9º Anos) e modalidade EJA- Educação de 

Jovens e Adultos, onde realiza um trabalho ético, de igualdade e de qualidade. Para Oliveira 

(2019, p.145), a Escola Amaral ao adotar seu modelo pedagógico busca: 

 

[v]ivenciar novas descobertas, aperfeiçoando e enriquecendo sua proposta 

curricular e estudos sobre a Base Nacional Comum curricular (BNCC) e os 

Parâmetros Curriculares  Nacionais (PCNS). Diante das explanações dos 

docentes do Ensino Fundamental- I e II e da Modalidade EJA, que tem a 

alegria de ensinar um aluno a ler e levá-lo a fazer parte do mundo leitor 

desenvolvendo assim, toda a comunidade escolar. (OLIVEIRA, 2019, 

p.145). 
 

 Um olhar significativo por parte da gestão da escola é para com os atendimentos das 

crianças com necessidades especiais a qual a professora Socorro Iione, tem realizado em suas 

práticas atrativas e metodológicas que envolvem a Arte e os resultados tem favorecido o 

crescimento psicomotor, interação e socialização dos discentes e dos docentes no meio 

escolar. Segundo Ferreira e Dias (2002), apud Oliveira (2019, p.145) complementam que a 

“leitura entendida com uma atividade social reflexiva, onde pode propiciar uma relação 

criativa, crítica e libertadora com a escrita, mostra-se desafiadora para qualquer processo de 

democratização, mudança social e coletiva”. 

 As leituras com os autores e as ações trabalhadas pela Escola supracitada, referem-se à 

diferença entre o olhar e ver dos sujeitos do ensino aprendizagem diante dos acervos 

propostos. A Instituição tem a preocupação de elaborar projetos que se relacionem com as 
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vivências sociais e busca sempre parcerias para ofertar novos conhecimentos sobre os valores 

e o desenvolvimento do ser em sua totalidade.  

 A Igreja Viva das Nações tem uma extrema importância na ampliação dos trabalhos 

que vem sendo realizado aos fins de semana na escola, sobre a responsabilidade do 

coordenador da instituição o Pastor Mauro Lopes, que disponibiliza aos jovens, capacita aos 

pais, entre eles destacamos o curso de eletricidade, que vem ajudando a melhorar a renda 

familiar, estes tão carentes de recursos. Outro destaque  é o Grupo de Agentes de Paz – GAP, 

onde  os lideres de sala ajudam a identificar casos de violência física e psíquica, ajudando a 

direção da escola na mediação de conflitos. Para Oliveira (2019, p. 54), nos faz perceber que 

 

[a]o longo da trajetória histórica, o homem  sempre buscou  aperfeiçoar sua 

comunicação. Assim, iniciou a descoberta da leitura no período das cavernas a 

partir das mensagens, gravuras e rabiscos registrados com a utilização de 

materiais pontiagudos, como pedras, nas paredes e outros abrigos. Esta prática 

conhecida hoje como arte rupestre foi interpretada por meio do conhecimento 

empírico como uma forma de “leitura do mundo”, por parte de outros 

membros evidencia alguém com um conhecimento leitor, que mesmo ainda 

não dispondo da formação de letras e palavras é capaz de dar sentido e 

significado aos rabiscos e as gravuras.  
 

 São Gonçalo do Amarante e Caucaia  

 

São Gonçalo e Caucaia foram trabalhados as pertenças indígenas anacés e tapebas pela 

professora Eliene Magalhães e contou com apoio de seu esposo José Ernesto Rodrigues Sales 

que desempenhou um papel importante recebendo nossos alunos da escola em sua casa 

artística e de muita poesias. 

A Disciplina de Artes tem tido pressupostos que vão além dos importantes desenhos 

registrados em capulanas, panos de pentes, construção de máscara com papel marche que 

retratam as etnias e suas vivências históricas como as trabalhadas em sala de aula pela 

professora precursora da luta por igualdades de direito e divulgação da pesquisa acadêmica e 

extensão dos trabalhos realizados Eliene Magalhães. 

A professora Eliene mesma está trazendo o artista plástico batizado pelos pitaguarys 

de Pena Azul, aquele que guarda a aldeia, também conhecido como (SAL) para agregar o 

ensino, com oficinas oferecidas nos contra turnos ou quintos tempos, para os alunos com o 

objetivo de trabalhar e expandir o controle emocional e a valorização das inteligências 

múltiplas. através das aulas de campo.  
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Diante dos resgates culturais e da valorização histórica das famílias a escola organiza 

seu modelo e os enfoques pertinentes. Segue as fotos. 

 

 

Pena Azul e Jacyra (Professora Eliene Magalhães) 

 

Fotos da aula de campo no município de São Gonçalo do Amarante 

 

Imagem 1 e 2- atividades realizadas pela Gincana Cultural Heranças e raízes da Cultura Africa- 2018.  
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Fonte: material cedido pela Instituição 

 

Os ensinos da Arte como aclamação de direcionamentos através do canto e da dança 

são transcritas nas aulas de Vicente Barroso, professor Emerson e do monitor André Melo, 

responsável pela Banda Fanfarra da Escola. Diante das explanações de Oliveira (2019, p. 107) 

a Escola Francisca Alves do Amaral é reconhecida pelo destaque  

 

[e]m seus trabalhos com música dentre eles destaque da Gincana cultural 

Heranças e Raízes da Cultura Africana em 2018, pela desenvoltura na criação 

e composição das letras e metodologias. Isto fez com que os alunos buscassem 

ainda mais a leitura e a compreensão das palavras com o auxílio do dicionário. 

Assim, destaco a apresentação do Hino de Caucaia e o Hino da Negritute, bem 

como seu significado histórico, sendo uma forma de valorizar a nossa cidade e 

o pertencimento dos valores das etnias. OLIVEIRA,(2019,p.107) 
 

A aproximação dos professores Perpetua Brioso e Júlio Jerffessor, também acontece 

através das poesias, declamadas e contagiadas pela mistura literária e embebidas de amor e 

sentimentos como as demonstradas pelos educadores Glautério Antônio, Cojardo, Diana, 

Aurea, e  Helly Cantalice, perpassa as paredes das instituição e os acervos do PNLD- Plano 

Nacional do Livro Didático pois tem raízes e formas e é interdisciplinadas pelos elementos 

contidos nos ensinos de História e Geografia, onde desenvolve o ser crítico e reflexivo como 

mostram os  mediadores Aldenice (Nice) Neusa, Débora, André, Cleonice e Thiago e ganha 

espaços  entre  outras línguas como no Inglês através de corte e recortes, contos e recontos de 

Lourdes e Elisangela demonstrando o quanto a Arte de fazer Arte é importante.  

As Bibliotecárias, Rosana e Gorete também acrescentam com excelente trabalho de 

ensinar aos quais ainda não dominam os atos de ler e escrever, mas mesmo sem estes dons 

também são capazes de produzir outras artes como a do trabalho, de cuidar das suas famílias, 
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aqui o parênteses está relacionado a modalidade EJA. 

A Matemática desde a estória dos números, a fantástica demonstração da construção 

do Tangram tem mostrado o quanto a arte caminha junto na teoria e na prática no real ou no 

abstrato deste modo, os interlocutores do conhecimento favorecem suas práticas pedagógicas 

com problemas e soluções que vivenciam o meio social e os conhecimentos empíricos dos 

alunos do Amaral. Mirom com sua sensatez, Nicárcio com o dinamismo, Hedem e Dona 

Vilma com seus encantos, Luciana Vitória com sua vivacidade e poder de conquista, Lizandra 

por sua fantástica inteligência.  

Deste modo a Arte está inserida em todas as disciplinas nos mostrando que existem 

dons para ensinar e aprender todas elas.  

Assim como, a extensão do estudo e ensino das ciências que atendem as demandas das 

olimpíadas e do conhecimento teóricos e práticos desde da mistura das cores aos 

entendimentos e funcionamento do corpo humano a dupla  Brenda  e Thaís Fontenelle 

demonstram seus encantos e não medem esforços em ajudar  e unir,  assim como, Solange e 

Joana  em suas funções no educar, encantar e trilhar sucessos. 

O Ensino de Educação Física ministrado pelos professores Shalana, Thamires, 

Ewerton, e Wildenir, também têm realizado contribuições que favorecem a Arte, de forma 

cognoscitiva e corporal, pois os respectivos professores interagem através de exercícios que 

liberam energias e ajudam a relaxar entre elas citamos aulas de pilares, slackline, basquete, 

futebol, vôlei entre outras atividades gratuitas, mas cheias de significados que os alunos desta 

escola recebem independente de suas idades. 

A Arte tem verdadeiramente seus encantos e não está circunscrita exclusivamente a 

titulação, temos muitos artistas na Escola Amaral que não adentram as salas de aulas, mas 

contribuem de forma direta e indiretamente com a educação dos alunos, pois trazem consigo 

ensinamentos da cultura do Bairro como Silvia, Socorro, Suzana, Aurila, transformam objetos 

que favorecem o ensino e mantém a estrutura da Escola como o Missias, Paulo, Lacerda e 

George.  

Os alimentos também são produzidos com Arte e transformados em saborosas e 

iguarias pelas mãos de Sandra, Albirene e Raquel. Tem também as que têm dons de costurar e 

mobilizar as pessoas como a Lenir e a Regiane.  

Tem as Artistas que assinam, pois produzem suas próprias artes Adriana Moreira e 

Valdirene Mathias. Tem as artistas que surpreendem nas tecnologias como a Tatiana e a Elda 
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Brandão e também os que encantam por ser, simplesmente, artista da amizade, da lealdade e 

do amor Aparecida, José Carlos, Ambrozina e Martinho.  

Todo este elenco prioriza seu tempo em função da vida daqueles que acreditam em 

uma educação transformadora como Freire (2009), assim agradecemos as famílias do Bairro 

Nova Metrópole por confiar no que fazemos e fazemos porque amamos esta grande arte de 

educar. 

 

Conclusão  

A escola deseja resgatar neste ano de 2019, as origens do nosso país, representada 

pelos negros e a suas africanidades. Utilizando se de uma gincana, visando com ela integrar 

alunos, educadores e comunidade escolar, em um trabalho coletivo e cultural, que possa 

devolver conhecimento e a importância de valores embutidos da nossa região, Estado do 

Ceará e município de Caucaia com seus assentamentos e quilombos circunvizinhos, 

respeitando assim cidadania de todos que colaboram para sociedade e história. 

 

A diversidade cultural representa as diferenças que existem entre o povo de uma 

determinada região, de um país ou nação. Ela se manifesta na linguagem, na dança, no 

vestuário e em outras tradições, de forma geral, como também na organização da sociedade.  

O termo diversidade diz respeito à variedade e convivência de ideias, características 

ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente. Cultura (do 

latim cultura, cultivar o solo, cuidar) é um termo com várias acepções, em diferentes níveis de 

profundidade e diferente especificidade.  

Apesar do processo da globalização, que busca o intercâmbio global entre os povos e 

tenta através dos meios de comunicação criar uma sociedade homogênea, os costumes de cada 

povo ou região permanecem rígidos. Pode-se entender “cultura” como a soma de costumes e 

tradições oriundas de povos e regiões diversas que são repassadas e perpetuadas para os 

descendentes dessas comunidades. 

O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, configura uma vasta 

diversidade cultural no seu povo. Os colonizadores europeus, a população indígena e os 

escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em 

seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a 

diversidade cultural no Brasil. Aspectos como culinária, danças, religiosidade, são elementos 
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que integram a cultura e um povo. A sociedade brasileira reflete, por sua própria formação 

histórica, o pluralismo. Somos nacionalmente, hoje, uma síntese intercultural, não apenas um 

mosaico de culturas. Nossa singularidade consiste em aceitar  um pouco mais do que outros a 

diversidade e transforma-la em algo mais universal. Este é o perfil brasileiro. 
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