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APRESENTAÇÃO 

 

O mês de julho de 2019 trouxe um grande desafio para um grupo 

de professores do ensino superior em EAD (os autores desta obra): 

constituir uma equipe de trabalho coesa envolvendo docentes de Artes 

Visuais, Educação Física e Música.  

Desde o início, uma hipótese, ou uma quase certeza, estava 

presente em todos os debates: as competências e habilidades 

necessárias aos profissionais de Artes Visuais, Educação Física e Música 

requerem, além de conhecimento teórico, aspectos práticos para se 

desenvolverem. Um bom profissional de Artes Visuais saberá utilizar a 

teoria das cores em uma prática de escultura. O profissional de 

Educação Física competente, fará de seus conhecimentos sobre 

anatomia ou fisiologia, a base para demonstrar com seu próprio corpo 

uma prática requisitada. E o que seria daquele professor de música, 

douto em teoria musical, se não transformasse as notas da partitura 

em sons? 

As práticas são o elo entre essas três áreas do conhecimento, 

mas o maior desafio proposto aos professores foi o de tratar das 

práticas de maneira interdisciplinar. Assim nasceu a Oficina de Prática 

Artística, um programa de quatro horas de duração, oferecido uma vez 

por bimestre, realizado nos estúdios de uma IES, transmitido ao vivo 

aos estudantes que poderiam participar de maneira síncrona por meio 

de chat. A realização de cada uma das edições dos programas era de 

responsabilidade de dois professores de Artes Visuais, dois de 

Educação Física e dois de Música. 

Em cada uma das oficinas, um tema em comum aos três saberes 

foi escolhido. A cultura do Nordeste do Brasil, a Cultura Medieval e a 

Capoeira foram os três primeiros temas. Após a terceira Oficina de 

Prática Artística, o título do programa foi reavaliado e se encontrou 



 
 

 
 

uma opção que contemplasse mais a realidade da Educação Física, 

passando a se chamar Laboratório de Práticas Interdisciplinares. 

Assim como nas três primeiras oficinas, o primeiro Laboratório 

de Práticas Interdisciplinares, cujo tema foi Jogos, foi transmitido dos 

estúdios da IES. Logo após essa transmissão, veio a pandemia da 

COVID-19 e todos os professores entraram em regime de teletrabalho, 

fazendo com que os Laboratórios seguintes fossem transmitidos de 

diferentes locais simultaneamente, ou seja, das residências dos 

professores envolvidos. 

Partindo desse panorama de inter-relação entre as dinâmicas 

desenvolvidas por cada uma das equipes que compunham os 

laboratórios, foram desenvolvidos dez artigos que abordam aspectos 

distintos da mesma ação, estabelecendo diálogos consonantes entre 

conteúdos específicos de cada um dos cursos e a experiência ativa de 

produção de conhecimento significativo. 

O primeiro capítulo intitulado Cultura e arte popular brasileira 

nordestina: uma proposta interdisciplinar trata de aspectos do 

ensino e aprendizagem que estão correlacionados com a diversidade 

cultural brasileira, em foco a cultura nordestina, dando lugar a falas 

que promovem a interdisciplinaridade entre os cursos. 

Nesse formato, a cultura medieval foi tema para o segundo 

capítulo intitulado Oficina de prática artística: arte e cultura 

medieval numa perspectiva interdisciplinar, trabalhando questões 

relacionadas às construções sociais e simbólicas ainda presentes em 

nossa sociedade.  

Em consonância com essa perspectiva, temos um recorte dessa 

segunda oficina no terceiro capítulo, que versa sobre a técnica da 

têmpera, tendo como título Atividade de artes visuais no 

laboratório de práticas interdisciplinares: a experiência do uso 

da têmpera, cujo objetivo principal foi evidenciar o caráter 



 
 

 
 

interdisciplinar do laboratório, explanando a práxis da técnica 

mencionada, bem como sua contextualização histórica, usos na 

contemporaneidade e possibilidades na educação. 

 Em O jogo interdisciplinar da capoeira, título do quarto 

capítulo, a abordagem temática da capoeira foi vivenciada a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar relacionando o saber científico ao 

saber popular. Rompendo com práticas já enraizadas no processo de 

ensino e aprendizagem no ensino superior, contemplando a Base 

Nacional Comum Curricular, assim como à Lei 10.639/03, alterada pela 

Lei 11.645/08, referente ao fomento das práticas culturais afro-

brasileiras.  

 O quinto capítulo, intitulado O jogo como elemento central de 

práticas interdisciplinares na EAD, teve como objetivo principal 

compreender como as três áreas percebem a temática para além dos 

limites de cada disciplina. Nessa abordagem, fica claro que o jogo é um 

elemento que permite a realização de trabalhos interdisciplinares no 

ambiente educacional, levando em conta os princípios básicos da 

temática, no caso: a interatividade, a ludicidade e o desafio. 

 A nova realidade vivenciada devido à necessidade de isolamento 

social constituiu parte da temática do capítulo seis, Laboratório de 

Práticas Interdisciplinares: uma análise das relações 

interpessoais durante a pandemia da COVID-19. Esse capítulo 

tem como objetivo descrever os resultados e os recursos de interação 

utilizados no primeiro Laboratório de Práticas Interdisciplinares (LPI) 

realizado integralmente à distância, trazendo à discussão o conceito do 

termo “isolamento social”, assim como as possiblidades de interação 

proporcionadas por meio de ferramentas tecnológicas e suas 

implicações.  

 O sétimo capítulo se ateve ao tema dos festejos juninos e suas 

intervenções interdisciplinares baseadas no item três da Base Nacional 



 
 

 
 

Comum Curricular, que destaca a valorização das diversas 

manifestações artísticas e culturais. Com o título Laboratório de 

práticas na EAD: a festa junina a partir de uma visão 

interdisciplinar, o texto propõe uma reflexão a respeito da utilização 

de novas tecnologias que proporcionem interatividade entre docentes 

e discentes.  

Já o oitavo capítulo se debruçou sobre universo circense, 

abordando a temática de maneira interativa e dinâmica. Tendo como 

título Laboratório de Práticas Interdisciplinares: circo, o capítulo 

fez uso das especificidades de cada curso para ressaltar o hibridismo 

presente na atividade, destacado a representação desta no contexto 

social. 

 O futebol é o tema central do nono capítulo, que se organiza com 

o título Futebol-arte: interseções possíveis, cujo objetivo principal 

foi discutir o futebol sob diferentes contextos, privilegiando a interação 

entre os participantes envolvidos. 

 Por fim, o décimo capítulo tem como tema as décadas de 1970 e 

1980, como paradigmas sociais para gerações posteriores. Com o título 

As décadas de 70 e 80 em foco: a (inter) relação da arte, do 

esporte e da música, foram abordado assuntos aderentes às áreas 

dos três cursos, elencando o corpo como suporte de intervenções 

artísticas e esportivas. Outro elemento contemplado na discussão foi a 

apropriação do espaço público, que passa a ser protagonista de 

manifestações culturais e esportivas.  

Percebe-se que algumas questões norteiam as dez discussões, 

como a interdisciplinaridade, a construção de conhecimentos 

significativos e a objetivação da prática na EaD por meio da utilização 

de ferramentas digitais. Do primeiro ao último laboratório, buscou-se 

refletir sobre as possibilidades que cada ferramenta oferecia, tendo 

como intuito principal aproximar e permitir a participação efetiva dos 



 
 

 
 

discentes, ressignificando as potencialidades do ensino a partir da 

inovação e da reflexão sobre cada etapa. Isso permitiu provar dos 

novos desafios educacionais, por meio da revisão de práticas docentes 

e da abordagem dos conteúdos específicos de cada disciplina de forma 

interdisciplinar e presente na realidade dos estudantes. 

 

 

  



 
 

 
 

PREFÁCIO 

 

Interdisciplinaridade no ensino superior 

Ao assumir em nossa pauta o compromisso político-pedagógico 

de criar uma cultura da interdisciplinaridade, estamos cientes de que 

estamos nos inserindo em um caminho de grandes desafios e, de certa 

forma, de um risco eminente, caso o tema não seja tratado de forma 

adequada. Isso porque, interdisciplinaridade não é uma temática 

recente e de pouco acesso. Várias instituições de ensino, sejam elas 

públicas ou privadas, da educação básica ou do ensino superior, 

reforçam o discurso sobre a necessidade de sermos interdisciplinares. 

Ainda, apesar de ser “cansavelmente” discutido, as interpretações e 

inclusive as ações realizadas sob o argumento de ser interdisciplinar, 

não demonstraram avanços significativos.  

Sob a nossa ótica, a construção de uma cultura interdisciplinar, 

mesmo no ambiente educacional, exige que em todas as esferas 

hierárquicas da instituição, os profissionais incorporem na prática o 

discurso realizado. Assim, cabe à direção construir condições 

favoráveis para que a interdisciplinaridade ocorra e, dessa forma, flua 

em todas as esferas.  

Pensar interdisciplinarmente requer do profissional algumas 

competências básicas, como: empatia, predisposição para o trabalho 

coletivo, vocação para a pesquisa e espírito transgressor – neste caso, 

vemos como uma motivação implícita do sujeito em ir além dos limites 

construídos pelo formato tradicional do ensino disciplinar.  

É complexo exigir que um professor promova em sua escola, ou 

mesmo em suas aulas, propostas que transcendam o rigoroso limite 

estabelecido por uma forma positivista de ensino, pois, de certa forma, 

ele é produto de um sistema que desde a educação infantil até a 

conclusão de sua graduação no ensino superior, reforçou metodologias 



 
 

 
 

de ensino cujos conteúdos estiveram compartimentalizados e 

ordenados por categorias, por classes, por áreas, e ainda sob uma forte 

hierarquização. Nesse caso, vemos que há a necessidade de transpor, 

de ir além daquilo que foi coercivamente naturalizado para poder 

enxergar um saber complexo e integrado. 

Com base nesse cenário, vemos a interdisciplinaridade na 

educação como um processo, no qual, a cada marco alcançado, a cada 

etapa de amadurecimento, se inicia um novo estágio. Assim, a cada 

avanço há a necessidade de novos ajustes, novos planejamentos e, 

agora, a partir de novos sujeitos – considerando que durante esse 

processo, professores e estudantes adquirem a capacidade de 

enxergar o mundo por outras lentes.  

Considerando a necessidade de superar e enfrentar os desafios 

aqui apresentados e com o compromisso político assumido na 

formação de professores e profissionais compatíveis com a exigência 

de uma sociedade mais humana e ecológica, foi estabelecida uma 

provocação aos professores da área de Linguagens Cultural e Corporal 

(LCC), área que é composta por profissionais com graduação em Artes 

Visuais, Educação Física e Música. O estímulo criado à equipe levou 

esse grupo a pensar, planejar e conceber um plano de trabalho, para 

levar aos estudantes dos cursos de Artes Visuais (bacharelado e 

licenciatura), Educação Física (bacharelado e licenciatura) e 

licenciatura em Música, discussões interdisciplinares e, 

consequentemente, a estimular um pensamento interdisciplinar. O 

caminho trilhado pelos profissionais envolvidos da proposta, seguiu 

pela práxis dialética, ora aprendendo a partir de teóricos que versavam 

acerca da temática da interdisciplinaridade, ora no reconhecimento de 

projetos que alcançaram sucesso em outras instâncias, e 

estabelecendo nexos nas teorias e incorporando na prática formativa 

com os estudantes. Ao mesmo tempo em que os professores eram 



 
 

 
 

formados, formavam os graduandos a partir de uma ótica 

interdisciplinar.  

Nessa direção, a equipe de LCC criou a Oficina de Prática 

Artística, título alterado posteriormente para Laboratório de Práticas 

Interdisciplinares (LPI). O objetivo principal desta prática era 

apresentar aos estudantes, discussões que os levassem a vislumbrar o 

conhecimento de forma integrada, sistêmica, articulada. Para isso, 

foram escolhidas temáticas mais gerais, nas quais, o corpo docente 

envolvido realizou vários debates para trazer à tona a diversidade de 

conhecimento. Ainda, essas discussões tinham como propósito 

identificar a existência de um constante diálogo entre os saberes e 

reconhecer como eles estão estreitamente ligados. 

Entre os diversos resultados alcançados com o LPI, a 

sistematização daquilo que foi concebido e realizado, resultou em uma 

produção acadêmica. Neste material é possível ter acesso às 

particularidades de cada tema trabalhado, assim como com os 

subsídios teóricos que serviram de suporte. 

Neste livro, o leitor irá dialogar com os autores e caminhar sobre 

os diversos temas trabalhados, que transitaram entre a cultura 

medieval, a cultura brasileira nordestina, sobre o jogo como elemento 

central de práticas interdisciplinares, a festa junina, o circo, a capoeira, 

o futebol e, ainda, com abordagens a partir de marcos temporais 

específicos, como os anos 1970 e 1980. 

Considerando nossos comentários iniciais neste texto, 

reforçamos que a implementação de uma formação interdisciplinar 

está subordinada à constituição de uma cultura com disposição para 

pensar o mundo sob suas conexões e não sob suas especificidades. 

Isso depende de todos os sujeitos envolvidos em assumir o 

compromisso de enfrentar os desafios existentes e de considerar essa 

transformação como um processo que exige realinhamentos a cada 



 
 

 
 

etapa conquistada, reconhecendo o efeito individual na construção 

coletiva de um processo para um ecossistema educacional sustentável. 

Assim, acreditamos que hoje estamos mais próximos do caminho que 

escolhemos trilhar. E amanhã, ainda mais perto.   

  

Saudações acadêmicas 

 

Prof. Dr. Marcos Ruiz da Silva 

Profa. Dra. Dinamara Pereira Machado
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1  

CULTURA E ARTE POPULAR BRASILEIRA 

NORDESTINA: UMA PROPOSTA 

INTERDISCIPLINAR 

 

André Luiz Pinto dos Santos 

Evelyne Correia 

Jeimely Heep Bornholdt  

  

  

Introdução  

  O presente trabalho traz como objeto de investigação a cultura e 

a arte popular brasileira nordestina, que fez parte da Primeira Oficina 

de Práticas Artísticas Interdisciplinares da Área de Linguagens Cultural 

e Corporal de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da Cidade de 

Curitiba. Assim, este trabalho discorrerá sobre esta oficina e os 

aspectos de ensino e aprendizagem que a ela estão atrelados.  

  Todavia, para pensar esse objeto de estudo, buscou-se amparo 

na discussão interdisciplinar possível entre cursos de artes visuais, 

educação física e música.   

  A interdisciplinaridade é um conceito introduzido no Brasil no 

final da década de 1960 (OLIVEIRA; SANTOS, 2017). Basicamente, 

esse conceito trata de informações comuns entre duas ou mais áreas 

do conhecimento.  
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  Essa integração é vista aqui, como a base para possibilidades 

ricas de ensino e aprendizagem significativa na área de Linguagens 

Cultural e Corporal por meio da Oficina de Práticas. 

  Este trabalho, portanto, tem como parte de sua justificativa, a 

compreensão de que o Laboratório Interdisciplinar pode ser uma 

possibilidade de aprendizagem significativa. 

  De acordo com Moreira (2006), a aprendizagem significativa está 

diretamente relacionada com o aprendizado novo e aquele que o 

estudante já possui. A fala do teórico corrobora a ideia de que a Oficina 

de Práticas é uma chance que o estudante tem de ampliar seu cabedal 

cultural em várias áreas. É o momento pelo qual, o conhecimento que 

talvez o estudante já tenha, pode ser ressignificado e potencializado.  

  Portanto, a interdisciplinaridade reforça o aprendizado 

significativo do estudante para com a cultura e a arte popular brasileira 

nordestina.  

  Outro ponto relevante para a produção desse trabalho, é o fato 

de haver pouca produção referente à temática da “Educação na 

modalidade à distância para se discutir a cultura”. Foi realizado, entre 

os meses de outubro e novembro, uma busca no repositório de 

trabalhos científicos do Google Acadêmico, com o intuito de averiguar 

o que já havia de produção voltada a essa discussão. Adotou-se como 

palavras-chave para a busca as palavras “Educação a distância”, “EaD” 

e “Cultura” nos títulos dos trabalhos, o que resultou em um total de 38 

trabalhos. Dos trabalhos encontrados, 02 tratavam da cultura no 

âmbito da área das artes visuais; 02 tratavam da cultura no âmbito da 

área de Educação Física, 34 tratavam da cultura de modo geral ou 

atrelados à EaD, porém, sem ligação nenhuma com a temática aqui 

abordada. Não foram encontrados trabalhos na área de música. Dos 

quatro trabalhos encontrados, nenhum abordava a questão 
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metodológica de forma interdisciplinar na Educação a Distância para se 

discutir sobre Cultura.  

  A visão interdisciplinar, adotada em metodologias de ensino na 

EaD, não pode ser entendida como uma solução para os problemas do 

campo científico e educacional. Contudo, é inegável que os 

questionamentos por esse movimento ideológico foram relevantes 

diante da fragmentação que geralmente era caracterizado o 

conhecimento. 

  Esta integração, que gera novas possibilidades e enriquece 

mutuamente diferentes áreas do conhecimento, é objeto da criação da 

área de Linguagens Cultural e Corporal, que integra os cursos de Artes 

Visuais, Educação Física e Música da IES, além de outras áreas que 

permearam a aula como Física, Geografia e, ainda, conteúdos de 

história do Brasil.  

  Desta forma, vemos que a primeira Oficina de Práticas Artísticas 

realizado pela Área de Linguagens Cultural e Corporal marca um 

processo inovador, no que tange ao ensino e a aprendizagem na 

modalidade de educação a distância no ensino superior.  

  Assim, buscou-se, primeiramente, discutir o conceito de 

interdisciplinaridade que uniu os cursos de artes visuais, educação 

física e música em um evento de transmissão online. Posteriormente, 

buscou-se descrever como se deu o evento e, por fim, procurou-se 

analisar os efeitos desse tipo de ensino na aprendizagem dos 

estudantes da área, como vê a seguir.  

 

A interdisciplinaridade 

  Para alguns autores, entre eles Fazenda (2017) e Pombo (2008), 

o surgimento da interdisciplinaridade ocorreu na década de 1960, na 

Itália e na França, em função dos estudantes promoverem uma série 
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de movimentos nos quais reivindicavam, sobretudo, um ensino mais 

significativo, onde houvesse maiores pontes entre as áreas de 

conhecimento.  

  Contudo, de acordo com Pombo (2008), a função da grande 

fragmentação do conhecimento que estava ocorrendo naquele 

momento, esses movimentos estudantis foram relevantes, uma vez 

que reivindicavam mudanças nas universidades europeias. 

  No final da mesma década que surge na Itália e França, a 

interdisciplinaridade é um conceito introduzido no Brasil, de acordo 

com Oliveira e Santos (2017).  

   Desde então, muitos autores se ocuparam em tentar defini-la. 

Surgiram conceitos divergentes, mas a maioria converge para a 

“possibilidade de diálogo entre as diferentes disciplinas e seus 

conceitos, sem anular ou diminuir os conhecimentos produzidos em 

cada Ciência” (OLIVEIRA; SANTOS, 2017. p. 74). 

  Com esta visão, e em oposição à tendência de fragmentação do 

conhecimento, as bases da interdisciplinaridade têm se fundado numa 

visão mais holística do saber e em práticas colaborativas entre as 

ciências, como preconizou Japiassu: 

 

[...] a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre 

os setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz 

a interações propriamente ditas, isto é, existe certa 

reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no 

final do processo interativo, cada disciplina saia 

enriquecida (JAPIASSU, 1976, p. 74). 

 

  A Oficina de Práticas Artísticas Interdisciplinares, foi criada para 

enriquecer cada um dos três cursos superiores que compõem a Área 

de Linguagens, Culturais e Corporais da Instituição de Ensino Superior. 



  21 
 

 
 

  A interdisciplinaridade, portanto, é vista como uma possibilidade 

metodológica que fornece bases para os professores trabalharem em 

suas aulas na extrema oposição ao discurso fragmentado, partilhado, 

compactado, e tradicional que tanto a sociedade clama por sua 

superação.  

Thiesen (2008), corrobora essa ideia apontando que:  

 

Independente da definição que cada autor assuma, a 

interdisciplinaridade está sempre situada no campo onde se 

pensa a possibilidade de superar a fragmentação das ciências 

e dos conhecimentos produzidos por elas e onde 

simultaneamente se exprime a resistência sobre um saber 

parcelado (THIESEN, 2008, p. 545). 

  

  O Oficina de Práticas Artísticas interdisciplinares, portanto, foi 

formatado para não trazer o discurso pronto, fragmentado, estanque. 

A premissa básica é fornecer aos estudantes dos cursos superiores que 

compõem a Área de Linguagens Cultural e Corporal, um cabedal 

cultural mais amplo, que ajude a compreender fenômenos de maneira 

complexa. 

  Assim, cada ação da Oficina de Práticas Artísticas 

interdisciplinares foi planejada de maneira com que, pelo menos um 

professor de cada curso, pensasse como a ação pedagógica poderia 

colaborar para com a formação dos estudantes de seu curso.  

  As práticas pedagógicas pensadas para a Oficina de Práticas 

Artísticas, vistas por este prisma, focam no que os cursos (Artes 

visuais, Educação Física e Música) têm em comum e não na 

justaposição de saberes. A interdisciplinaridade é vista como uma ação 

global para entender um determinado fenômeno, e não a somatória de 

diferentes informações, como veremos na descrição do evento, a 

seguir.  
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O evento 

  Em meados do mês de fevereiro de 2020, a IES, localizada na 

Cidade de Curitiba, por meio da Escola Superior de Educação e da Área 

de Linguagens Cultural e Corporal, promoveu a primeira Oficina de 

Práticas Artísticas Interdisciplinares, ou seja, a área promoveu uma 

aula prática com diversas atividades dos três cursos, no qual, os 

estudantes eram convidados a participarem de maneira online.  

  Este evento contou com a participação de professores dos cursos 

de artes visuais, educação física e música no estúdio de gravação da 

Instituição de Ensino Superior. 

  Foi realizada, nesta oportunidade, uma oficina interdisciplinar, 

transmitida ao vivo para todo o Brasil, com mediação realizada pelos 

professores por meio de chat. Os estudantes, portanto, tiveram a 

oportunidade de acompanhar as atividades que ocorreram no estúdio 

de gravação da IES de maneira síncrona e puderam interagir com os 

professores e demais colegas em diferentes estados do Brasil por meio 

do chat.  

  Foram propostas quatro atividades no Laboratório Práticas 

Interdisciplinares, uma para cada curso, e uma atividade final que 

relacionava os demais momentos.  

  As atividades duraram, ao todo, quatro horas, subdivididas da 

seguinte forma: uma hora para a realização da atividade de xilogravura 

sob responsabilidade dos professores do curso de artes visuais, uma 

hora de construção de instrumento chamado “chinelofone” e vivência 

do ritmo baião com os professores do curso de música, uma hora de 

atividades corporais enfatizando o estilo de dança Baião e, por fim, 

uma hora de roda de conversa com todos os professores acerca do 

tema interdisciplinaridade. 
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  A atividade prática de xilogravura1 foi o objeto da primeira parte 

da oficina. Os professores de Artes Visuais mostraram os materiais 

necessários para se fazer imagens por meio dessa técnica, assim como 

procedimentos de utilização de cada ferramenta. Mostraram, também, 

como se faz uma matriz de xilogravura, entalhando uma figura na 

chapa madeira, e como se imprimem as cópias. Na oportunidade, os 

professores dos cursos de educação física e música, receberam 

instruções dos professores de arte de como deveriam realizar cada um 

dos procedimentos como se vê pelo momento registrado nas imagens 

1,2 e 3 que seguem:  

 

Imagem 1 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 

Imagem 2 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 
1 De acordo com De Carvalho (1995) a técnica de xilogravura, chegou no Brasil com a tipografia no início 
do século XIX em 1808, momento pelo qual, a Corte Portuguesa havia trazido a maquinaria para a 
impressão Régia que logo chegou ao nordeste. 
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Imagem 3 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

  A segunda parte, foi marcada pela realização da oficina de 

Música, que iniciou com a elaboração de um “chinelofone”, instrumento 

composto por um chinelo e diversos tubos de PVC cortados em 

diferentes tamanhos para gerarem as notas musicais. Os professores 

de música cortaram os canos de PVC e de papelão e, com a ajuda de 

um aplicativo de celular, aferiram a frequência sonora obtida por meio 

das batidas do chinelo nos canos. Palmas e batidas no corpo foram 

utilizadas juntamente com os canos para a produção do ritmo típico do 

baião. Na oportunidade, os professores dos cursos de artes visuais e 

educação física receberam instruções dos professores de música de 

como deveriam realizar cada um dos procedimentos, como se vê pelo 

momento registrado nas imagens 4 a 6 dispostas na sequência:   

 

 

Imagem 04 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 
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Imagem 05 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 

Imagem 06 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

Os professores de educação física, estiveram envolvidos 

diretamente na condução da terceira parte do Oficina de Práticas 

Artísticas interdisciplinares. A ação contou com várias etapas 

diferentes do passo básico do baião. A professora de Educação Física 

deu uma aula de dança ao vivo, e alinhou cada movimento elaborado 

pelos demais professores. Na oportunidade, os professores dos cursos 

de Artes Visuais e Música, realizaram uma progressão pedagógica dos 

professores de educação física de como deveriam realizar cada um dos 

movimentos do passo básico do baião, como se vê pelo momento 

registrado pelas imagens 7 a 9 dispostas a seguir: 
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Imagem 07 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 

Imagem 08 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 

Imagem 09 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

  Por fim, na quarta e última parte, os professores se reuniram e 

discutiram sobre a ideia da interdisciplinaridade. Fizeram a 

contextualização de cada uma das práticas com os instrumentos legais 

que regem o trabalho do professor em sala de aula, assim como, dos 

documentos que norteiam a formação dos profissionais nas áreas de 

artes visuais, educação física e música, como solicita o Ministério da 
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Educação e Cultura – MEC.  Nesta oportunidade todos os professores 

envolvidos na Oficina de Práticas Artísticas Interdisciplinares 

participaram, como se vê pelo momento registrado pelas imagens 10 

a 12 dispostas a seguir: 

 

 

Imagem 10 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 

Imagem 11 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 

 

 

Imagem 12 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores 
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  A Primeira Oficina de Práticas Artísticas Interdisciplinares 

desenvolvido pelos professores de artes visuais, educação física e 

música, buscou, portanto, a interdisciplinaridade a partir de oficinas 

práticas dos cursos da área de Linguagens Cultural e Corporal, como 

ficará claro a partir do processo metodológico a seguir.    

  

Metodologia  

  Essa pesquisa, pode ser compreendida como de natureza básica, 

que segundo Gil (2010), é o tipo de pesquisa que reúne os estudos 

existentes na busca por completar os espaços de conhecimentos 

existentes. Logo, ao se fazer o estado da arte, e constatar a escassez 

de pesquisas que foquem na metodologia interdisciplinar para o ensino 

e a aprendizagem da cultura na modalidade de EaD, esta pesquisa 

buscou completar, pelo menos em parte, essa necessidade de 

discussão.  

  Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualitativa, pois, de acordo 

com Jacobsen (2009), não teve preocupação em analisar dados 

numéricos para confrontar suas variáveis. Para a realização das 

análises e discussões aqui traçadas, buscou-se compreender os 

fenômenos envolvidos na produção interdisciplinar da Oficina de 

Práticas Artísticas Interdisciplinares. O que estava em jogo, eram as 

diversas relações possíveis entre os cursos de artes visuais, educação 

física e música, na busca pela compreensão de parte da cultura 

nordestina.  

  Quanto aos seus objetivos, essa pesquisa pode ser definida como 

exploratória, pois, segundo os pesquisadores Piovisan e Temporini 

(1995), esse tipo de estudo busca, antes de tudo, conhecer a variável 

de estudo como ela se apresenta, não deixando de lado o seu 

significado e o contexto no qual ela está inserida. Portanto, buscou-se 

compreender quais os benefícios para com o ensino e aprendizagem, 
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na modalidade EaD, para os cursos de artes visuais, educação física e 

música, quando se trabalha com a cultura de modo interdisciplinar.  

  Já no que consiste aos seus procedimentos técnicos, esta 

pesquisa pode ser compreendida como bibliográfica e documental, que 

conforme Gil (2010), se utiliza de um vasto campo de informações, a 

partir da utilização de dados que estão localizados em diversos meios 

ou locais, de forma tal que se defina o quadro conceitual do objeto de 

estudo. Aqui, teve-se o cuidado de averiguar fontes pertinentes à 

cultura no âmbito das artes visuais, educação física e música, em 

especial, os assuntos atrelados à cultura nordestina. 

  O processo metodológico aqui descrito foi importante para a 

percepção do quão vasta é a cultura brasileira e como essa temática 

pode ser trabalhada em um ambiente online, na modalidade a 

distância, com três cursos distintos, como se discute na sequência.  

 

Resultados e discussões 

  A temática “Cultura e Arte Popular Brasileira: Um diálogo sobre 

a interdisciplinaridade” foi escolhida em comum acordo em reuniões de 

colegiado dos cursos, a saber, Artes Visuais, Educação Física e Música 

e sob a coordenação da Área de Linguagens Cultural e Corporal. A 

oficina gerada foi o resultado de uma reflexão em relação à proposta 

do trabalho, bem como do conhecimento prévio e experiências de cada 

professor atrelados aos objetivos específicos de cada um dos cursos. 

  A delimitação do tema se encaminhou para a cultura nordestina, 

pois, além de falar de parte da cultura brasileira, traz aspectos culturais 

que estão presentes e consolidados nas diretrizes curriculares dos 

cursos envolvidos. 
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  Após a definição do tema, iniciou-se a etapa de elaboração do 

estado da arte sobre a temática e, por meio de pesquisa e leitura de 

materiais, foi elaborado o planejamento de cada uma das oficinas. 

  Objetivou-se abordar diferentes elementos da cultura 

contemplando aspectos como artes plásticas, costumes e hábitos, 

música e dança.  

  Como já mencionado anteriormente, a xilogravura foi o objeto 

da primeira parte do Oficina de Práticas Artísticas Interdisciplinares. A 

ideia era mostrar, de maneira síncrona, o processo de elaboração de 

xilogravura para os estudantes dos cursos envolvidos, que muitas 

vezes, em suas regiões, não possuem o suporte para tal atividade.  

  Ainda, buscou-se com esta atividade, agregar repertório cultural 

aos estudantes de educação física e música. Acredita-se que, os 

estudantes, ao escutarem uma música ou dançarem uma música no 

ritmo do baião, poderão ter o aprendizado potencializado pelos cordéis 

elaborados por meio da xilogravura.  

  Dessa forma, os professores de Artes Visuais mostraram como 

fazer uma matriz de xilogravura, e como se faz para imprimir uma 

cópia por meio desta técnica. Fizeram adaptações para que os 

estudantes de licenciatura em artes visuais, pudessem fazer essa 

atividade em suas escolas, por meio da utilização do isopor. Assim, de 

acordo com Moreira (2006), os professores prepararam um 

conhecimento prévio para que o estudante pudesse compreender 

outras relações atreladas à cultura nordestina.  

  Os professores de música também fizeram suas xilogravuras, 

que posteriormente foram penduradas em um varal, compondo o 

cenário para as demais aulas práticas. 

  A oficina de Música iniciou com o recorte dos canos de PVC e de 

papelão. Para isso, foi explicada a fórmula para encontrar as notas 

desejadas em função do tamanho do recorte dos canos. 
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  O comprimento do cano dará a nota desejada, para isso 

conseguimos verificar na física a fórmula acima, ou seja, a velocidade 

do som dividido pela frequência. Assim, durante o projeto foram 

confeccionados três canos das notas DÓ, RÉ, SOL, LÁ. Pode-se 

perceber que, além da interdisciplinaridade, pode-se adquirir o 

conhecimento de algumas notas musicais. 

  Para identificar a nota de cada cano, foram coladas a eles as 

xilogravuras em folhas coloridas. Os canos foram percutidos, em sua 

extremidade, com chinelos, produzindo ritmo e harmonia para as 

músicas tocadas e cantadas pelos professores. Para o ritmo baião, foi 

escolhido o bordão2 para a execução e o primeiro grau3 foi utilizado 

como referência para as cores do varal, da partitura alternativa 

(Imagem 13). 

 

 

Imagem 13: Partitura alternativa. 

Fonte: Os autores. 

 
2 Bordão: na música chama-se bordão quando executado duas notas simultaneamente em Quintas. Justas. 
Baseado no conceito de ORFF. 
3 Para identificar as notas musicais dentro de uma escala podemos chama-las por graus. Por exemplo: Dó, 
Ré, Mi Fá, Sol, Lá Si e Dó. A primeira nota da escala no caso aqui Dó é o primeiro grau. O Sol por exemplo 
seria o quinto grau, pois é a quinta nota citada dentro dessa escala. 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑚) =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑑𝑜𝑠𝑜𝑚(𝑚 𝑠⁄ )

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐻𝑧)
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  A atividade de cultura corporal foi a terceira a ser realizada. Os 

professores abordaram os aspectos históricos e vestimentas utilizadas 

na dança do Baião e realizaram a descrição da execução de alguns 

passos básicos.  

  Tanto na música como na dança, o baião tem origem 

essencialmente nordestina, com influências africanas e portuguesas. 

Como gênero musical, o ritmo do baião é reconhecido através do 

trabalho do compositor Luiz Gonzaga. Enquanto dança, o baião integra 

um dos ritmos dançados no forró, dos quais fazem parte também o 

xote e o xaxado (PIRES, 2005).  

  Os professores de música realizaram uma intervenção acerca da 

utilização do corpo como instrumento de percussão e, por meio de 

palmas e batidas dos pés, os professores aprenderam a marcar o ritmo, 

o qual torna-se essencial para o aprendizado da dança.  

  Em seguida, com o auxílio de imagens, foram repassadas 

informações sobre as origens da dança e indumentárias utilizadas na 

dança. Comumente, as damas usam vestidos rodados com babados e, 

os cavalheiros, bermudas ou calças jeans com camiseta. Os sapatos 

são rasteiros, geralmente confeccionados em couro. 

  Os professores de educação física realizaram uma progressão 

pedagógica para ensinar os passos aos alunos e aos demais 

professores participantes da aula. Inicialmente, os passos foram 

realizados de forma individual e, em seguida, foram realizados em 

pares. O processo de aprendizagem dos passos foi realizado 

inicialmente sem música, utilizando-se apenas a contagem musical. Ao 

final da aula, realizou-se um minibaile no qual os professores de música 

e artes tocaram e cantaram baião ao vivo, enquanto os professores de 

educação física dançavam ao centro. 
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  Por fim, como relatado anteriormente, foi feito um fechamento 

com todos os professores sobre o aspecto da interdisciplinaridade e as 

ações desenvolvidas no Primeiro Oficina de Práticas Artísticas 

Interdisciplinares.  Cabem algumas considerações sobre o trabalho e 

para futuras pesquisas, como se vê adiante.  

 

Considerações finais 

  Percebeu-se uma efetiva participação dos alunos que interagiram 

via chat, porém, o fato de a oficina ter sido dividida em quatro blocos 

dificultou um pouco a captação de mais alunos, ou seja, o estudante 

pode ter perdido o fio condutor entre o conteúdo que ele já sabia e o 

novo conteúdo. É como se a interrupção tivesse feito com que o 

estudante perdesse o ponto de ancoragem, como sustenta Moreira 

(2006). Portanto, sugere-se para as próximas oficinas, um único bloco 

com quatro horas de duração. 

  A fim de interagir com os alunos participantes via chat, os 

professores lançaram uma pergunta aos alunos referente à imagem de 

um chapéu de cangaceiro. Os alunos prontamente corresponderam via 

chat e muitos reconheceram o chapéu como característico do Lampião, 

famoso cangaceiro do Nordeste. 

  Chegando aos 50% da transmissão, o professor sugeriu aos 

alunos que conheciam as técnicas uma troca de experiências, pois as 

interações que se sobressaiam eram apenas de dúvidas e 

questionamentos. Cinco minutos após esta sugestão, apareceram 

várias participações e contribuições por meio do compartilhamento de 

experiências práticas. Ao final da transmissão, o professor ministrante 

apresentou vários slides. 

  O que é novo geralmente gera insegurança e incerteza, pois 

trata-se de novos desafios, por exemplo, como pensar e rever práticas 

docentes, como abordar as disciplinas de forma interdisciplinar, 
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revendo os conteúdos que serão trabalhados juntamente com os 

demais professores envolvidos na prática que está sendo proposta. 

Aqui, foi trazido uma singela contribuição para o universo de pesquisas 

já desenvolvidas sobre Educação a distância. Sabe-se também dos 

limites atingidos com este trabalho, todavia, enxerga-se um campo 

amplo que necessita ser explorado. 

  Novas pesquisas, podem ser feitas sobre interação entre 

estudantes e professores em meio a aulas online ao vivo com 

metodologias interdisciplinares. Assim como, pontos que aqui foram 

apenas esboçados, podem ter um maior aprofundamento teórico de 

forma tal que seja possível a ampliação da discussão. 

 

REFERÊNCIAS 

 

DE CARVALHO, G. Xilogravura: os percursos da criação popular. Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros, n. 39, p. 143-158, 1995.  
FAZENDA, I. Didática e interdisciplinaridade. Papirus Editora, 2017. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
JACOBSEN, A. de L. Gestão por Resultados, Produtividade e Inovação. Florianópolis, UFSC, 2009. 
JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa subversiva. Série-Estudos-Periódico do Programa de Pós-
Graduação em Educação da UCDB, 2006. 
OLIVEIRA, E. B. de; SANTOS, F. N. dos. 5 Pressupostos e Definições em interdisciplinaridade: diálogo com 
alguns autores. In: Revista Interdisciplinaridade. São Paulo, no. 11, p. 73-87, 2017. 
PIOVESAN, A.; TEMPORINI, E. R. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de 
fatores humanos no campo da saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 29, n. 4, p. 318-325, 1995. 
PIRES, D. D. Forró e samba: Interjeições e referências das danças populares enquanto manifestações 
sociais. Revista de educação popular, Uberlândia, n. 4, p. 118-122, jan/dez. 2005. 
POMBO, O. Epistemologia da interdisciplinaridade. Ideação, v. 10, n. 1, p. 9-40, 2008. 
THIESEN, J. da S. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-
aprendizagem. Revista brasileira de educação, v. 13, n. 39, p. 545-554, 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35 
 

 
 

 

2 

OFICINA DE PRÁTICA ARTÍSTICA: ARTE E CULTURA 

MEDIEVAL NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR  

 

Jeimely Heep Bornholdt 

João Antonio Rufato 

Fabiana Kadota Pereira 

 

 

Introdução 

 

A Oficina de Prática Artística, da qual “Arte e Cultura Medieval 

numa perspectiva interdisciplinar” foi tema de uma de suas edições, se 

constituiu em aulas que aconteciam uma vez por fase4 no ano de 2019, 

envolvendo os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação 

Física, Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais e Licenciatura em 

Música, os quais formam a Área denominada “Linguagens Cultural e 

Corporal (LCC)” de uma Instituição de Ensino Superior (IES) na 

modalidade de Educação a distância (EaD).   

O objetivo geral desse capítulo é relatar a experiência 

denominada “Oficina de Prática Artística: arte e cultura medieval numa 

perspectiva interdisciplinar” realizada nos cursos de graduação EAD da 

área de Linguagens Cultural e Corporal da Escola Superior de 

 
4 Os cursos na IES são divididos em 3 Unidades Temáticas de Aprendizagem (UTA), ou seja, cada 
quadrimestre contém uma UTA, que possui duas fases, fase 1 e fase 2. 
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Educação. Como objetivos específicos elencamos: relatar uma 

experiência prática interdisciplinar no ensino superior EaD da área de 

linguagens cultural e corporal e analisar a proposta pedagógica da 

Oficina de Prática Artística. 

Os professores envolvidos realizaram quatro reuniões. A primeira 

para escolher a temática e sua aderência em cada curso, a segunda 

reunião priorizou a organização e distribuição do tema nas áreas e 

ações que seriam realizadas. A terceira e quarta reuniões priorizaram 

alinhar o eixo teoria-prática que seria trabalhado na oficina, além dos 

ensaios da dança. Para a organização, tiveram dois professores de cada 

curso e um pesquisador externo convidado, musicista e especialista na 

Idade Média. Esses conduziram a oficina que aconteceu ao vivo e com 

interação síncrona com os alunos dos respectivos cursos. Os alunos 

receberam antecipadamente a lista dos materiais que seriam utilizados 

durante a realização das atividades práticas.  

A oficina foi organizada em quatro blocos, sendo o primeiro com 

o músico convidado para a apresentação dos instrumentos e 

características musicais do período abordado, além da cultura 

medieval. O segundo dedicado à execução da dança medieval com a 

música “Irishi Mandala”, a qual traz as características do período tanto 

em relação à música quanto às danças circulares desenvolvidas no 

período relatado. O terceiro bloco enfatizou o desenvolvimento da 

técnica de têmpera (pintura com ovo), que será abordada no capítulo 

3 deste livro. No quarto e último bloco aconteceu um debate entre os 

participantes e alunos no chat, no qual foram abordados os diferentes 

aprendizados e experiências na perspectiva de Pombo (2008) que 

defende a perspectiva interdisciplinar. A presença dos professores dos 

cursos de Música, Artes Visuais e Educação Física permitiu um diálogo 

com diferentes contribuições e olhares sobre o mesmo tema, segundo 

França (2016) abarcando a interdisciplinaridade. 
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Imagem 1: Professores dos cursos de Artes Visuais, Educação Física e Música 

compreendendo a proposta da dança (2019). 

Fonte: Gravação no estúdio das araucárias. UNINTER: Curitiba, 2019. 

 

A interdisciplinaridade possibilita a realização de ações/projetos 

que promovam discussões e vivências entre diferentes áreas do 

conhecimento, criando interfaces importantes para o contexto 

educacional, social e principalmente cultural. 

Além de não ser algo novo, a interdisciplinaridade é recorrente 

nos meios educacionais, sejam eles na educação básica ou ensino 

superior, sendo sempre permeada por metodologias diferenciadas, 

buscando atingir objetivos previamente definidos por meio de duas ou 

mais disciplinas ou áreas de conhecimento. Fazenda (2005) afirma que 

a prática interdisciplinar envolve atitudes diante das alternativas para 

que se possa conhecer mais e melhor. A interdisciplinaridade é um 

processo que visa o engajamento e a integração dos educadores, 

trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar 

entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do 

ensino, objetivando a formação integral dos alunos, para que sejam 

capazes de enfrentar os problemas complexos do seu cotidiano. 

Segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a 

interdisciplinaridade é algo “que estabelece relações entre duas ou 

mais disciplinas ou ramos de conhecimento” ou “que é comum a duas 

ou mais disciplinas”. Para Zabala (2002), seria a interação entre duas 

ou mais disciplinas, que podem ir desde a simples comunicação de 
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ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da 

teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa. Essa 

construção só é possível se realizada em parceria, com 

posicionamentos claros, debates, interesses e atitudes entre os pares 

que podem facilitar ou dificultar o processo de realização da proposta. 

A área de Linguagens Cultural e Corporal começa a discutir e 

implementar a interdisciplinaridade em suas práticas formativas. 

Partindo da premissa que os cursos de Educação Física, Artes Visuais 

e Música fazem parte da área de LCC da instituição de ensino superior 

citada, e entendendo que a cultura, a música e o movimento em vários 

momentos se conversam. Estabeleceu-se então como prática a 

realização de discussões e elaboração de metodologias conjuntas entre 

os profissionais dos cursos para o desenvolvimento das atividades 

propostas das sobre o mesmo assunto, durante o processo de 

formação dos discentes. Sabendo que as práticas cotidianas por vezes 

exigirão desses profissionais a habilidade para um trabalho 

colaborativo entre as áreas, procurou-se já no processo formativo dos 

nossos discentes estabelecer uma aproximação nesse contexto. A 

interdisciplinaridade - prática que possibilita a realização de 

ações/projetos que promovam discussões e vivências entre diferentes 

áreas do conhecimento, criando interfaces importantes para o contexto 

educacional, social e principalmente cultural - tem se intensificado em 

nossas discussões. 

No caso da Educação Musical, França (2016); Penna (2006) 

enfatizam que a área precisa estar em diálogo com outras outros 

saberes, e não somente entre as linguagens artísticas, numa busca por 

uma maior compreensão da realidade. Na Educação Física, Barros; 

Conceição; Vieira (2010) apontam que devido ao caráter inovador, a 

interdisciplinaridade proporciona novas ferramentas capazes de 

construir aulas que valorizem todos os alunos. E nas Artes Visuais, 

Miranda (2020) diz que uma prática interdisciplinar é fundamental no 
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processo de ensino-aprendizagem, pois desenvolve competências 

globais nos alunos, aumentando a motivação e, por isso, o interesse e 

o empenho por parte deles no que se refere às múltiplas 

aprendizagens. 

 Várias situações e práticas entre as disciplinas são utilizadas 

para que se efetive o trabalho interdisciplinar nos mais variados níveis 

de ensino baseado na legislação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Apresentamos aqui, por meio da oficina de práticas uma 

possibilidade desse trabalho no ensino superior, na qual, em cada 

passo, discussão e planejamento, se avança para a melhoria no 

processo de formação de nossos discentes. 

Para a realização desse projeto “Oficina de Prática Artística: arte 

e cultura medieval” a metodologia ativa que contou com a integração 

dos conhecimentos das áreas sobre o mesmo tema, com diferentes 

contribuições e experiência. 

 

Referencial teórico 

Grande parte da literatura aporta à Idade Média o período 

compreendido entre os séculos V e XV. Ora, sabemos que um período 

histórico sociocultural não tem data e hora para iniciar-se e findar-se. 

Logo faz-se clara a compreensão de que existe uma fase transitória, 

de modificações de costumes e crenças que não ocorrem da noite para 

o dia. Além disso, estamos abordando um período relativamente 

grande em espaço de tempo, se formos compará-lo a movimentos 

artístico-culturais e sociais mais recentes, como o Período Barroco (150 

anos) ou o Romantismo que durou por volta de 90 anos. Estamos 

falando de um período de dez séculos. Isso pode nos trazer alguma 

noção da importância das diversas transformações ocorridas nessa 

época. Sabendo que o período teve grande duração, e que seu início e 

fim não se deram de repente, e ainda que houveram distintas 
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transformações socioculturais, podemos subdividi-lo em quatro partes, 

conforme Bornholdt (2020): 

Primeira Idade Média: compreende o período entre o século 

IV (transição da Antiguidade Clássica à Idade Média) e meados do 

século VIII. “Apresenta características oriundas da Roma antiga bem 

como as crenças do cristianismo e herança germânica.” (BORNHOLDT, 

2020, p. 24). 

Alta Idade Média: refere-se ao período entre meados do século 

VIII até o fim do século X. Nesse período, intensificou-se a influência e 

poder da Igreja Católica. 

Idade Média Central: Entre o século XI e o século XIII. 

Ocorreram nesse tempo alargamentos territoriais, as grandes cruzadas 

e o ápice do sistema feudal. 

Baixa Idade Média: Nesse período, que está compreendido 

entre o século XIV e meados do século XVI, “a Igreja Católica começa 

a perder força, fazendo com que a história dê seus primeiros passos 

em direção ao humanismo” (BORNHOLDT, 2020, p. 22), transitando 

da Idade Média para o Período Renascentista. 

O estímulo à criação artística na Idade Média, de maneira geral, 

era orientado pelos propósitos religiosos, uma vez que a sociedade 

nessa fase histórica estava submetida a uma grande influência da 

Igreja Católica, como afirma Meurer (2016): “durante a Idade Média, 

a relação entre a arte e o sagrado era muito forte: nas igrejas 

medievais as pinturas e esculturas tornavam as passagens e 

ensinamentos bíblicos” (Ibid, p. 11). 

Tanto as artes quanto a educação e preceitos culturais, eram 

relativamente inacessíveis à sociedade como um todo. Aulas de latim 

e táticas de guerra, por exemplo, eram voltadas apenas aos 

descendentes da nobreza. A música vocal era utilizada nas igrejas, 

enquanto a instrumental considerada profana. Apesar disso, ao final da 
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idade média já observamos instrumentos musicais utilizados para fins 

de danças, como Bennett (1986, p. 29), afirma: 

Até o começo do século XVI, os instrumentos eram 

considerados muito menos importantes do que as vozes. 

Usavam-nos apenas em peças de dança e, 

naturalmente, também como acompanhamento de 

canto [duplicando a voz].  

 

Voltando a tratar da Idade Média como um todo, a voz foi 

utilizada dentro da igreja até o final do período e ganhou forças no 

renascimento. As danças, que ao final do período ganharam certa 

notoriedade, eram consideradas profanas, assim como os instrumentos 

musicais que a acompanhavam. Lembrando que na Igreja, a música 

era essencialmente vocal, ou seja, sem acompanhamento 

instrumental.  

Dessa forma, percebe-se que a “construção de um ideal musical 

divino se refere ao lugar paradoxal que o corpo ocupa na Idade Média: 

nesse período o corpo foi tanto reprimido” (MEURER, 2014, p. 17) – “O 

corpo é a abominável roupa da alma” (Papa Gregório, o Grande) –, 

quanto foi sacralizado – “O corpo é o tabernáculo do Espírito Santo” 

(Paulo de Tarso). 

Vamos conhecer alguns instrumentos utilizados na Idade Média? 

Veja a Imagem 02. Traçaremos alguns paralelos com os instrumentos 

atuais, a fim de compreendermos não somente a história, mas a 

influência que ela exerce sobre aspectos musicais da atualidade. 
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Imagem 02: Alguns instrumentos característicos da Idade Média  

FONTE: (BENNETT, 1986, p. 19). 

 

Surgidas na Antiguidade Clássica, a lira romana e a harpa 

consolidaram-se na Idade Média. São os instrumentos mais antigos de 

cordas beliscadas (ou seja, precisam ser puxadas para produzir som) 

que deram origem ao nosso atual violão, por exemplo. 

Da mesma maneira, o saltério (MASSIN; MASSIN, 1997) 

herdado da antiguidade clássica foi muito utilizado nesse período. Tem 

suas semelhanças com a lira, contudo tem mais cordas que também 

eram beliscadas. Alguns músicos do período exploraram outras formas 

de tocá-la, dedilhando as cordas e percutindo-as com pequenos 

martelos, como ocorria em um instrumento similar, chamado 

“dulcimer”. Do saltério originou-se o Cravo, e o ato de percutir as 

cordas, inspirou a invenção do piano! 

Mas não somente de instrumentos herdados de épocas anteriores 

se fez a música instrumental da Idade Média. Alguns foram inventados 

nesse período. Vejamos alguns exemplos: 

Vielle ou fiedel: A vielle foi um instrumento de cordas inventado 

para ser tocado de maneira diferente à lira ou harpa. As cordas desse 

instrumento devem ser friccionadas com um arco. Esse instrumento foi 

o precursor do violino que conhecemos hoje.  
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Órgão Portátil Portativo: Diferentemente do órgão que 

conhecemos hoje, o órgão portátil portativo era um instrumento que, 

como o próprio nome sugere, podia ser facilmente transportado. Suas 

dimensões permitiam que fosse suspenso ao pescoço do músico, como 

fazemos hoje com o violão ou uma guitarra. Ele tinha um fole que 

precisava ser executado pelo músico, para gerar som através da 

passagem de ar pelos tubos. Havia também o órgão portátil 

positivo, com o mesmo mecanismo, porém maior. Este precisava de 

uma segunda pessoa para auxiliar na execução do fole. 

Flautas, gaitas de foles, crótalos, tympanum e tambores também 

eram utilizados já naquela época. 

No âmbito político, a estrutura adotada era o conhecido “sistema 

feudal”, que nos remete aos termos “senhor feudal”, “suserano” e 

“vassalo”. Apesar de o senhor feudal estar no topo da pirâmide de um 

feudo, de maneira genérica ele ainda dependia de aprovação da Igreja 

Católica. A curiosidade desse sistema, falando de maneira breve, está 

na relação entre o vassalo (chão da pirâmide) e o suserano 

(intermediário). Baseado em Pereira (2012) havia uma relação de troca 

entre essas duas classes, e não uma relação serviçal ou de escravidão, 

como muitos podem imaginar. O vassalo prestava serviços de proteção 

e fidelidade incondicional para obter favores como terras, objetos por 

parte de seu suserano. Vale lembrar que acima do sistema feudal, ou 

seja, acima dos senhores de cada feudo, estava a figura do Rei, e 

também do Clero. 

No âmbito econômico, observamos uma movimentação baseada 

no escambo, ou seja, troca de produtos e serviços, por outros produtos 

e serviços. No decorrer da Idade Média, aperfeiçoou-se a precificação, 

ou seja, foram gerados preços diferenciados entre produtos de acordo 

com o seu valor agregado. 
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Não está convencido da importância desse período para os 

nossos dias atuais? Observe alguns eventos e inventos ocorridos na 

Idade Média: 

- O livro: A publicação de conteúdos em livros surgiu no 

decorrer da Idade Média; 

- A bússola: permitiu à navegação viagens mais precisas e 

controladas, sem depender dos recursos naturais para 

localização geográfica; 

- O relógio mecânico; 

- Os vidros para janelas; 

- Os óculos; 

- O jogo de xadrez. (BORNHOLDT, 2020, p. 22). 

 

Assim, percebe-se a relevância de se estudar os aspectos do 

Período Medieval, que com as devidas evoluções na sociedade nos 

apresenta a costumes, relações econômicas e invenções ainda 

bastante presentes na atualidade. 

 

Procedimentos metodológicos 

A oficina de prática foi uma aula online dividida em 4 partes com 

a duração de 50 minutos cada aula. Teve como temática a Idade Média. 

Foi apresentada e desenvolvida por dois professores do curso de 

Licenciatura em Música, dois dos cursos de Licenciatura e de 

Bacharelado em Artes Visuais e dois dos cursos de Licenciatura e de 

Bacharelado em Educação Física, e um músico convidado que trabalha 

somente com instrumentos desse período. 

Este estudo é exploratório descritivo, de abordagem qualitativa 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 188), realizado no ano 2019. 
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Primeiro momento: Instrumentos e prática musical 

 

Imagem 03:  Primeiro momento da aula (2019). 

Fonte: Gravação no estúdio das araucárias. UNINTER: Curitiba, 2019.  

 

Após a acolhida aos alunos que estavam interagindo de modo 

síncrono, foi realizada a apresentação da música medieval, abordando 

o contexto histórico (Imagem 03). Em seguida, foram explorados 

alguns instrumentos tais como: alaúde, harpa, tympanum, lira, 

crótolas, aulo duplo, aulo simples e gaita de foles. Explicada a técnica 

de execução dos instrumentos, foi realizada uma construção coletiva 

musical entre os professores de Artes, Educação Física e Música. A 

execução em conjunto aconteceu baseada no contexto até então 

apresentado. O objetivo das atividades propostas desse primeiro bloco 

foi possibilitar aos alunos e professores uma experiência musical 

(performance) e o conhecimento sobre os instrumentos medievais e 

suas relações com as demais áreas da oficina. 

 

 

 

 

 

 



  46 
 

 
 

Segundo momento: Dança Medieval 

 

Imagem 04: Segundo momento da aula de dança medieval (2019). 

Fonte: Gravação no estúdio das araucárias. UNINTER: Curitiba, 2019. 

 

A realização de uma dança coreografada do recorte temporal 

aconteceu no segundo momento (veja a imagem 04, acima). 

Lembrando que no período medieval a dança era considerada profana. 

A atividade foi trabalhada a partir de um processo pedagógico para que 

todos que estivessem naquele momento da aula pudessem participar 

da prática. Os alunos vivenciaram de forma síncrona das atividades de 

dança desenvolvidas pelos professores no estúdio.  

A professora conduziu a explicação de forma didática, passou 

cada parte da coreografia da música “Irishi Mandala”, demonstrou e 

explicou o significado de cada movimento ali representado. A dança foi 

realizada em duplas pelos professores. O objetivo desse momento foi 

apresentar que a dança é atemporal e pode ser trabalhada de forma 

recreativa, lúdica e ainda contextualizada no período histórico e social 

da Idade Média, além de apontar as suas relações com música, com os 

instrumentos apresentados e com a arte. Por meio da prática da dança, 

os alunos e professores puderam experimentar as possibilidades da 

relação interdisciplinar com a arte e a música.  
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Terceiro momento: tinta têmpera. 

 

Imagens 05 e 06: Tinta têmpera (2019). 

Fonte: Gravação no estúdio das araucárias. UNINTER: Curitiba, 2019.  

 

As imagens 05 e 06 acima retratam a realização do terceiro 

momento, o qual foi de contextualização da arte visual do período 

medieval, que se desenvolvia da mesma forma que a música e a dança, 

ou seja, havia a arte sagrada e a arte profana. Por exemplo, as artes 

nos vitrais com temas religiosos e a arte não espiritual que retratava a 

vida dos camponeses e frequentadores de tabernas destacam questões 

como a sorte, o destino, a vida com as mulheres. A diversão proibida 

era considerada animalesca.  

Posteriormente, foi realizada a técnica com a utilização de ovos, 

batedeira, pigmentos em pó entre outros para a realização da tinta 

têmpera, uma técnica utilizada no período representado. 

Posteriormente, cada professor pintou em um círculo de MDF, para 

representar a madeira na época, com a tinta realizada naquele 

momento. As professoras de Artes direcionaram de forma pedagógica 

deixando um molde de um desenho profano e outro religioso para que 

os professores de Música e Educação Física pudessem realizar a 

atividade. 

O objetivo do terceiro momento foi oportunizar aos alunos 

vivência à experiência de por meio da técnica têmpera, que é um 

método de pintura no qual os pigmentos de terra são misturados à uma 
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emulsão de água e gemas de ovo. Nesse mesmo livro você encontrará 

um aprofundamento da técnica no capítulo 3. 

Quarto momento: Conversa interdisciplinar 

 

Imagens 07 e 08: Professores reunidos para o uma conversa sobre as técnicas e o 

período escolhido (2019). 

Fonte: Gravação no estúdio das araucárias. UNINTER: Curitiba, 2019. 

 

A quarta etapa da oficina se deu em uma roda de conversa em 

que os professores dos três cursos envolvidos na atividade apontaram 

suas percepções, descobertas, dificuldades e novas aprendizagens. A 

partir da compreensão de suas experiências, foi possível fazer as 

relações sobre o mesmo assunto de forma abrangente abarcando na 

dinâmica as demais abordagens, “A riqueza de possibilidades que esse 

tema suscita é inquietante. Reconhecer sua dimensão interdisciplinar 

é inevitável” (FRANÇA, 2016, p. 94).  

 Caso o aluno não tenha assistido à oficina de forma síncrona, a 

mesma ficará disponibilizada com acesso para os alunos de forma 

assíncrona em seu ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Discussão e considerações finais 

 A importância de trabalhar a Interdisciplinaridade no 

processo formativo dos acadêmicos e professores é prevista na BNCC. 

Assim, os cursos de graduação precisam ter um olhar atento e uma: 
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[...] busca da integração de disciplinas [tomando como base] 

um assunto específico comum, quebrando uma possível 

hierarquia entre elas, partindo do diálogo entre áreas distintas, 

que se complementam, contribuindo para construção do 

conhecimento de modo abrangente e dinâmico (FRANÇA, 2016, 

p. 94). 

 

As oficinas com recortes temporais atenderam essa proposta, 

como aconteceu na oficina de cultura medieval, utilizando a Música, a 

Arte e a Educação Física para compreender a mesma manifestação 

temporal como afirma França (2016, p. 94): 

Os focos cruzados das diversas disciplinas podem projetar uma 

imagem mais nítida do surgimento de uma manifestação ou 

recorte temporal e seu significado, numa perspectiva mais 

abrangente e menos fragmentada do fenômeno.  

 

As artes auxiliaram a compreensão das vestimentas, nos 

registros das telas e da cultura, por meio das imagens e de como a 

religião era passada, e a forma que os camponeses viviam, além da 

técnica da têmpera desenvolvida durante a oficina. O conhecimento da 

música e dos seus instrumentos conduziu ao universo medieval, e 

tendo a proposta dos instrumentos para as práticas corporais   

compreendendo a questão social da música para as danças e a vocal 

para a religião. O corpo era visto com algo para guardar a alma. 

O capítulo atendeu o objetivo geral que foi relatar a experiência 

denominada “Oficina de Prática Artística: arte e cultura medieval” 

realizada nos cursos de graduação EaD da área de Linguagens Cultural 

e Corporal da Escola Superior de Educação. Como objetivos específicos 

elencamos: relatar uma experiência prática interdisciplinar no ensino 

superior EaD da área de linguagens cultural e corporal e analisar a 

proposta pedagógica da Oficina de atividades práticas. 

Entendemos o compromisso de as instituições de ensino superior 

promover momentos que permitam ao aluno vivenciar eventos que 

busquem a interdisciplinaridade com ações práticas, reais, que 
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possibilitem a sua execução e adaptação respeitando os diferentes 

interesses e regionalidade. Os estudantes tiveram a possibilidade de 

compreender um tema a partir de vários olhares trazidos pelos 

professores dos diversos cursos. 

Por fim, essa construção coletiva do conhecimento a partir da 

interdisciplinaridade dá um novo sentido à prática pedagógica dos 

docentes, relacionando-a com a Idade Média, afastando-a do modelo 

tradicional de sala de aula, trazendo uma manifestação e, a partir dela, 

desenvolvendo conhecimentos de diversas áreas de Artes Visuais, 

Educação Física e Música. 

Algumas reflexões que resultam dessa experiência podem ser de 

que, a partir da proposta pedagógica da “Oficina de Prática Artística: 

arte e cultura medieval”, tivemos a união de profissionais com 

diferentes formações, atuando sobre o mesmo tema. O conhecimento 

sobre a Idade Média proporcionou por meio da vivência prática 

experiências, conhecimento, compreensão e ressignificação sobre as 

expressões do período medieval, tanto para docentes, quanto para 

discentes. 

 Tal experiência trouxe reflexões para novas pesquisas sobre o 

assunto, além de dar continuidade a essa proposta desenvolvida pela 

área de Linguagens Cultural e Corporal. Assim, essa foi a segunda 

oficina e depois tivemos outras Oficinas e propostas interdisciplinares 

que serão abordadas nesse livro. 
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3 
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A EXPERIÊNCIA DO USO DA TÊMPERA 
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Introdução 

Partindo do pressuposto de que a escola é um lugar legítimo de 

aprendizagem, onde por meio das relações humanas e das relações se 

produz e se reconstrói o conhecimento. Assim ressaltamos a notável 

relevância que a metodologia utilizada no processo ensino-

aprendizagem exerce nessa formação. 

Isso posto, o ponto principal de debate neste artigo é a 

interdisciplinaridade, como metodologia no campo pedagógico, capaz 

de romper as fronteiras disciplinares, contribuindo para uma 

compreensão do objeto estudado em sua totalidade. Assim, discutir 

suas possibilidades no campo educacional e no campo da pesquisa se 

torna imprescindível na sociedade contemporânea, na qual o volume 
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de informações passou a ser imensurável e seu acesso facilitado pelos 

avanços tecnológicos. Porém, como estabelecer relações e conexões 

entre estas informações? Como compreender que informações não são 

o “conhecimento”? E isso se no campo educacional o indivíduo continua 

apenas tendo acesso a fragmentos do conhecimento, que “didatizado” 

é dividido em diferentes disciplinas que muitas vezes jamais dialogam 

entre si? 

No campo das artes, sobretudo na contemporaneidade, a 

interdisciplinaridade está presente em seu próprio fazer, na reflexão, 

na escolha de materiais e técnicas, na produção e mais, fazendo do 

artista um eterno “buscador” de quebra de paradigmas. Como 

também, em muitos casos, utilizando a criação e expressão híbrida 

entre diferentes linguagens artísticas. 

Mas para que haja uma consumação da interdisciplinaridade 

entre profissionais de diferentes especialidades, estes devem ter em 

comum um objeto claro de estudo, o que no campo educacional se 

configura na mesma temática. No estudo realizado, por meio de uma 

aula interdisciplinar, optou-se pelo tema cultura medieval, que em 

artes visuais se desdobrou no estudo da técnica da têmpera. Não 

obstante, foi mostrado como se efetivava a utilização dessa técnica 

pelos artistas nesse período histórico e quais seus objetivos por meio 

da visualidade iconográfica. O objetivo foi demonstrar diferentes 

possibilidades de planejamento e execução de uma aula interdisciplinar 

que envolvesse distintas linguagens artísticas. 

Por meio da prática e da reflexão teórica, envolvendo os 

participantes na reflexão e execução desta técnica, buscou-se então 

demonstrar a possibilidade do diálogo entre diferentes linguagens, 

cada qual com seu objeto de estudo, porém todas voltadas à mesma 

problemática e, consequentemente, à mesma temática. E assim, o 

presente artigo trabalha tanto com a aula supracitada como também 

com a contextualização histórica da técnica da têmpera, fazendo uso 
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do método dedutivo de análise a partir de dados bibliográficos que 

subsidiam essa pesquisa. 

 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares é uma proposta de 

aula prática e interdisciplinar que ocorre a cada fase5 na área de 

Linguagens Cultural e Corporal. Os responsáveis pelo planejamento e 

apresentação dessa aula especial, são professores da área que se 

apresentam com atividades práticas e interagindo com os estudantes. 

A área de Linguagens Cultural e Corporal do Centro Universitário 

Internacional UNINTER é integrada pelos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Artes Visuais, Bacharelado e Licenciatura em Educação 

Física e Licenciatura em Música.  

A partir do Laboratório de Práticas Interdisciplinares é criado um 

diálogo entre os conteúdos dos cursos tornando essa aula especial, 

voltada às temáticas da área, fazendo com que as propostas sejam 

dinâmicas e acessíveis. Tendo como foco à interdisciplinaridade, o 

Laboratório de Práticas Interdisciplinares apresenta seu caráter 

didático já nas atividades propostas e, considerando Japiassu, “A 

amplitude assegura uma larga base de conhecimento e informação. A 

profundidade assegura o requisito disciplinar e/ou conhecimento e 

informação interdisciplinar para a tarefa a ser executada. A síntese 

assegura o processo integrador” (1976, p. 65). 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares é formado a partir de 

quatro horários, sendo um para cada curso e o último horário é 

destinado ao diálogo entre os professores buscando destacar pontos 

interdisciplinares da aula. Todas as práticas são pensadas de forma 

que os estudantes possam acompanhá-las e até mesmo realizá-las de 

suas casas, inclusive como uma prática de extensão. Conforme aponta 

Santos:  

 
5 Os anos letivos são organizados por três módulos e seis fases.  
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Numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assenta 

em configurações cada vez mais complexas de saberes, a 

legitimidade da universidade só será cumprida quando as 

atividades, hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto que 

desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante 

das atividades de investigação e de ensino (SANTOS, 

2000/2001, p. 01). 

 

No dia 10 de outubro de 2019 o tema proposto para o Laboratório 

de Práticas Interdisciplinares foi Cultura Medieval, a partir do qual 

foram realizados alguns recortes para que práticas específicas e 

acessíveis pudessem ser trabalhadas. Assim, cada curso teve a 

participação de dois professores, sendo que um professor esteve 

presente ajudando com o chat no qual os alunos enviavam as suas 

dúvidas, comentários e interações ao vivo. Os professores 

participantes foram dos cursos de Artes Visuais, Educação Física e 

Música, tanto do bacharelado como também da licenciatura.  

As atividades foram iniciadas pelo convidado Carlos Simas, 

musicista e pesquisador de música e cultura celta e medieval que 

vestido a caráter apresentou os instrumentos musicais deste período. 

Enquanto isso, os demais professores interagiam e tocavam com ele 

os instrumentos conforme iam sendo mostrados aos estudantes. Após 

isso, a atividade proposta foi de dança circular conduzida por uma das 

professoras de Educação Física. A atividade foi prática e contou com a 

participação de todos os professores que aprenderam uma coreografia 

e dançaram ao som de música medieval tocada por Simas.  

Após as atividades mencionadas, foi iniciada a atividade de 

têmpera com a orientação de um dos professores de Artes Visuais. 

Com isso, todos os materiais foram apresentados e os demais 

professores também puderam participar, cada um realizando a sua 

pintura. Os pigmentos apresentados eram Pó Xadrez nas cores preto, 

vermelho, amarelo, verde e azul e mais os pigmentos branco, dourado 

e cobre. O objetivo foi mostrar um pouco de como era trabalhada essa 

técnica por artistas da Idade Média e como podemos adaptá-la a nossa 

realidade atual utilizando materiais mais acessíveis. 
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Contextualização da cultura medieval 

Falar sobre a Idade Média, é uma tarefa que podemos comparar 

aos “Doze Trabalhos de Hércules”6, que mesmo sendo um semideus, 

tinha fragilidades, inseguranças e dúvidas e acabou sendo colocado à 

prova, tendo que realizar tarefas que mortal algum conseguiria 

cumprir. Sem sermos semideusas, o que nos distingue do mítico herói, 

é que também possuímos fragilidades, inseguranças e dúvidas e, tratar 

de um período conturbado, às vezes obscuro e que abrange mais de 

mil anos de história política, social e artística, é um tanto quanto 

perturbador e desafiador, se não, quase improvável. 

Período intenso, conturbado, de certa forma obscuro ou 

romantizado da história da Europa Ocidental, compreendido como 

transição entre a Antiguidade e a Modernidade, que abrangeu cerca de 

um milênio. Portanto, espaço de tempo que testemunhou grandes 

transformações na organização política, social, cultural e econômica, 

porém a origem da expressão “Idade Média” não ilustra este cenário. 

Os autores Schipanski e Pontarolo afirmam que a expressão Idade 

Média possui um sentido pejorativo utilizado incialmente pelos 

renascentistas, e assim: 

Desde o início da Idade Moderna a expressão foi usada com 

sentido pejorativo pelos homens renascentistas, com o intuito 

de negar a dinâmica estabelecida naquele período e não 

divulgar a ação produtora e renovadora de uma época. De 

imediato, rotularam-na como uma época de trevas, um tempo 

de escuridão, coberto por uma espessa névoa, marcada pela 

decadência cultural e pela ignorância do homem preso aos 

ensinamentos da Igreja. O período denominado por eles de 

Idade Média era considerado inferior por não ter produzido 

grandes conquistas materiais e ter apenas glorificado a figura 

de Deus em oposição às ações dos homens. (SCHIPANSKI; 

PONTAROLO, 2009, p. 9-10). 

 

 
6 Considera-se que os “12 trabalhos de Hércules” foram tarefas bastante complexas que exigiam nada 
mais do que forças sobre humanas para serem cumpridas. 
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Não se pode negar que a sociedade medieval possuía 

características singulares, como a divisão em classes ou de ocupação 

onde cada um sabia exatamente o lugar que ocupava na sociedade. 

Havia aqueles que se ocupavam da religião, em rezar e salvar as almas, 

ou seja, os clérigos, bem como aqueles que se ocupavam da proteção 

da população e de conquistas de novas terras, os nobres, além de seus 

cavaleiros e soldados e o dos que se ocupavam da alimentação de 

todos, que eram os camponeses. Assim, era uma sociedade que, ao 

contrário das lendas e mitos sobre este período, se transformou, 

modificou-se, modelou a Europa que se conhece hoje e produziu 

artisticamente inúmeras obras que mudaram e constituíram as bases 

da Arte que conhecemos. Ainda, segundo Schipanski e Pontarolo: 

A Idade Média foi aquela fanática na fé, violenta nas batalhas, 

impiedosa nas tradições, terrível com suas epidemias. Mas 

também foi a Bela Idade Média, tão defendida por Jacques Le 

Goff. Foi a época da riqueza na arte, do surgimento das 

primeiras universidades, das grandes inovações 

arquitetônicas, do apelo à natureza, da adoção da rotatividade 

trienal e outras inovações na agricultura, da explosão 

demográfica. (SCHIPANSKI; PONTAROLO, 2009, p. 15). 

 

É essa a Idade Média que trataremos no presente artigo – a 

Idade Média transformadora, produtora de arte. E que, embora por 

longo tempo não fosse atribuída sequer autoria aos artistas e 

produtores de arte, tal como conhecemos hoje, esses, sem dúvida, 

contribuíram com técnicas, estilos e representações que influenciaram 

os artistas posteriores a expressarem suas poéticas e representações. 

Isso sem mencionar as constantes pesquisas e descobertas, seja em 

termos técnicos como também em resultados pictóricos. 

Dentre as linguagens artísticas do mencionado período, esse 

artigo aborda a pintura, mais especificamente a técnica da têmpera 

sobre madeira, a qual foi utilizada como exemplo pelas professoras do 

curso de Artes Visuais. Assim, destacamos como a têmpera se 

desenvolveu, sendo uma técnica da qual os artistas medievais faziam 
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uso em suas representações do sagrado, pois o poder da Igreja assim 

determinava. 

Cabe aqui fazer um pequeno recorte para que possamos 

compreender como a arte, em particular a pintura a têmpera, se 

configurou em grande parte da Idade Média. Ainda devemos lembrar 

que, se buscarmos na história da arte a produção do período aqui 

abordado, veremos que a arquitetura e a escultura muitas vezes se 

sobrepuseram à pintura, sendo essa utilizada em afrescos, iluminuras 

de livros sagrados e pinturas de pequenos ícones religiosos. Mas ainda 

encontramos a técnica pictórica sendo destinada aos vitrais e aos 

mosaicos o prestígio de grandes mestres da representação 

bidimensional. 

  No início da Idade Média, a representação pictórica de santos, 

anjos e outros temas sacros era consideravelmente conturbada, pois a 

Bíblia, livro sagrado dos cristãos, proíbe a veneração de imagens. 

Obviamente isso coibia, de certa forma, a representação por meio da 

linguagem visual mais naturalista. Porém, o Papa Gregório, o Grande, 

em relação especial à representação, ainda no início desse período, 

acabou por legitimar tais representações com a justificativa de que o 

objetivo era didático.  

Portanto, na Idade Média, as pinturas de cenas religiosas 

tinham uma espécie de caráter didático. Ao narrarem histórias 

bíblicas com base em imagens espirituais, garantiam a 

propagação dos valores da Igreja para uma parcela maior da 

população, incluindo os menos instruídos. (CUNHA, 2016, p. 

32). 

 

Ou seja, isso ocorria porque a intenção era justamente tornar os 

textos das escrituras sagradas mais palatáveis ao público leigo e 

analfabeto da época. Sobre essa questão, Gombrich afirma que: 

O Papa Gregório, o Grande, que viveu no final do século VI 

D.C. [...] lembrou àqueles que eram contra todas as pinturas 

que muitos membros da Igreja não podiam ler nem escrever, 

e que, para ensiná-los, essas imagens eram tão úteis quanto 
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os desenhos de um livro ilustrado para crianças. Disse ele: "A 

pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz para 

os que sabem ler”. (GOMBRICH, 2013, p. 83). 

 

Assim, a principal função da pintura, que perduraria por quase 

toda a Idade Média, era a de ensinar as escrituras sagradas por meio 

de imagens que pudessem ilustrar as passagens bíblicas. Isso porque 

acreditava-se que as imagens levariam o fiel espectador ao 

convencimento da mensagem. Portanto, cabe mencionar que assim 

são justificadas certas características da pintura medieval, 

basicamente desprovida da intencionalidade de representação 

imediata da realidade. O resultado eram imagens ou cenas icônicas 

com representações do sagrado cristão, obviamente, com distintas 

características a depender da região onde a obra era produzida. 

As imagens reproduzidas eram diferentes em muitos aspectos 

pelo que se poderia ver com os olhos humanos, buscando representar 

divindades de maneiras específicas, geralmente com tamanhos e 

proporções diferenciadas das representações das pessoas comuns. 

Isso sem contar o enaltecimento da mensagem religiosa que deveria 

ser passada. E, se a mensagem ou ensinamento eram o principal 

objetivo, detalhes supérfluos que desviariam o olhar deveriam ser 

ignorados e não representados. 

No entanto, a tradição que perdurou por séculos acaba sendo 

quebrada aos poucos, sobretudo nos últimos anos da Idade Média, por 

artistas que não mais se contentavam em treinar as representações. 

Nesse momento a atenção dos artistas volta-se a pesquisar e 

experienciar novas formas, novos jeitos de pensar sobre a própria 

representação. E ao invés de apenas copiar, passaram a criar, a ensaiar 

através do olhar e dos esboços novas maneiras de trazer a realidade 

para o plano bidimensional de uma forma muito mais humana. O 

sagrado, assim, passa a conviver com o profano, a moralidade com a 
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emoção, o transcendente com a racionalidade; todavia, isso não dá fim 

ao período, mas abre novos horizontes, ideais e conhecimentos. 

 

A técnica de têmpera 

 A têmpera remonta o período paleolítico, ou seja, trata-se de 

uma técnica milenar que foi aperfeiçoada ao longo do tempo sendo 

bastante empregada por artistas durante o período da Idade Média, 

conforme afirma Oliveira (1995). No século XIV, a têmpera foi 

substituída por muitos artistas que aderiram ao uso da tinta a óleo a 

partir do conhecimento acerca da possibilidade de secagem do óleo de 

linhaça.  

  A têmpera é uma tinta produzida a partir da mistura entre 

pigmento e aglutinante. Os pigmentos podem ser vários, tanto 

minerais como vegetais, no entanto, o pigmento mineral sempre foi 

mais utilizado pelos artistas em geral devido a sua alta durabilidade, 

capacidade de fixação e intensidade das cores. Os pigmentos minerais 

não mudam a cor com o tempo justamente por serem obtidos a partir 

da moagem de terras e pedras de cores diversas. Devido a isso, alguns 

pigmentos minerais são mais raros e caros que outros como, por 

exemplo, o lápis lázuli que é obtido a partir da rocha de lazulita e foi 

bastante utilizado na pintura de mantos azuis durante a Idade Média e 

mesmo em outros momentos da História da Arte. 

  Quanto aos aglutinantes, esses podem ser vários, desde o ovo, 

sobretudo a sua gema, até o leite e outros compostos orgânicos com 

capacidade similar de aglutinação. Ao tratarmos sobre os aglutinantes 

para a têmpera “os veículos de têmpera devem suas características 

distintas ao fato de serem emulsões. Uma emulsão é uma mistura 

estável de um líquido aquoso com uma substância oleosa, gordurosa, 

cerosa ou resinosa.” (MAYER, 1996, p. 289). De acordo com Ralf 

Mayer: 



  61 
 

 
 

O mais antigo e natural tipo de emulsão de têmpera é a gema 

de ovo. A gema dos ovos de galinha contém uma solução 

aquosa de substância gomosa, albumina, um óleo não-

secativo chamado óleo de ovo, e lecitina, um lipoide ou 

substância gordurosa que é um dos emulsificadores ou 

estabilizadores mais eficientes da natureza. A própria 

albumina é um bom emulsificador. (MAYER, 1996, p. 289). 

 

  Os aglutinantes servem para corporificar a tinta de têmpera, 

unindo as partículas de pigmento e formando uma película durável 

após a secagem. As películas da têmpera são transparentes devido às 

emulsões possíveis para essa finalidade. Vale destacar que a película 

do ovo é insolúvel e bastante resistente.  

  De imediato, as cores da têmpera podem não ser tão vibrantes, 

mas os tons se intensificam após a aplicação do verniz ou mesmo com 

a sobreposição de camadas. Ainda antes da aplicação do verniz sobre 

a pintura feita a partir da técnica de têmpera, pode ser passado 

levemente um pano macio ou algodão para gerar um efeito acetinado. 

   Assim, a pintura feita a têmpera permite a sobreposição de 

camadas por um período realmente grande, mesmo após a aplicação. 

Tais camadas também são chamadas de veladura ou velattura, nos 

remetendo à ideia de véus em decorrência das transparências. Além 

do verniz, também pode ser utilizada uma camada de óleo de linhaça 

por último para selar a pintura.  

 

A história da têmpera 

Na Idade Média, no período que abrange os séculos X a XV, 

muitos artistas surgiram em diversas partes do mundo. Vale destacar 

que até o século IX os artistas do ocidente predominavam produzindo 

suas artes, sendo elas na arquitetura, escultura e pintura. Tais 

produções artísticas eram vendidas principalmente para a Igreja 

Católica Apostólica Romana, considerada a detentora do poder 
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espiritual e terreno na época. Dessa forma, as pinturas eram em 

grande parte de temática religiosa7 e também produzidas a partir da 

aplicação da técnica de têmpera. “A pintura pode se dedicar os 

aspectos transcendentais ou espirituais. Por vezes vamos perceber que 

a arte também pode se unir a ciência pelo seu interesse em representar 

as experiências do homem no mundo” (CUNHA, 2016, p. 34). Segundo 

Gombrich: 

Tinham que preparar os seus próprios pigmentos, sobretudo 

extraídos de plantas e minerais. Procediam depois à sua 

pulverização, triturando-os entre duas pedras — ou mandando 

seus aprendizes triturarem-nos — e, antes de os usarem, 

adicionavam algum líquido aos pigmentos, a fim de 

converterem o pó numa espécie de pasta. Havia diversos 

métodos para fazer isso, mas, durante a Idade Média, o 

principal ingrediente do líquido tinha que ser obtido de um ovo, 

o que era muito adequado exceto pelo fato de secar muito 

depressa. (GOMBRICH, 2013. p. 165). 

 

            Entretanto, é nesse mesmo período que surgem vários estilos 

com suas classificações em momentos diferentes: Arte Bizantina, Arte 

Românica e Gótica. Concomitantemente a todo o movimento da arte, 

surgiram escolas e grupos voltados a criação e produções artísticas e, 

em muitas delas, os artistas eram orientados a aderir a um padrão 

religioso seguindo os rigores da pintura de ícones e símbolos sagrados. 

          Para as grandes produções, nesse caso evidenciando aspectos 

da arte bizantina, os artistas buscavam estudar técnicas primorosas 

para a realização de suas obras. No início os artistas faziam uso da 

técnica da encáustica, a qual utiliza basicamente a cera de abelha como 

meio de aglutinar e fixar as partículas dos pigmentos. Mas, com o 

tempo, passou-se a utilizar a têmpera, que era aplicada em camadas 

sobre painéis de madeira preparados e também diretamente nas 

paredes das igrejas revestidas de argamassa ainda frescas. No que se 

refere às cores, conforme aponta Umberto Eco (2018, p. 49):  

 
7 Mas também havia a produção de iluminuras de outras temáticas, como aquelas consideradas profanas 
que envolviam o universo das tabernas, mulheres, festas e crenças populares, questões relacionadas aos 
sortilégios do destino e outras. Mas, obviamente, os artistas de renome e alto domínio técnico buscavam 
se dedicar com afinco às encomendas da Igreja. 
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a Idade Média joga com cores elementares, com zonas 

cromáticas definidas e hostis às esfumaturas, com a junção de 

cores que geram luz pela combinação do conjunto, em vez de 

deixar-se determinar por uma luz que as envolva em claro-

escuros ou deixe a cor ultrapassar os limites da figura. 

 

Os artistas buscavam se superar a cada nova encomenda 

solicitada pelos líderes da Igreja, tanto em termos técnicos como 

estilísticos. Assim, investigavam freneticamente como desenvolver 

meios para aprimorar as suas técnicas, observando como a fixação dos 

pigmentos poderia acontecer da melhor forma, garantindo também a 

durabilidade da pintura. Porém, podemos citar um artista que ainda 

desejava mais e, de acordo com Perigo: 

Como a maioria dos artistas medievais, Giotto pintava afrescos 

de temática religiosa para a Igreja. Contudo, ele ambicionou 

que, além de familiarizar as pessoas que não eram 

alfabetizadas com as histórias bíblicas, como era de costume 

entre seus colegas artistas, suas cenas também poderiam 

exibir mais realismo em relação ao que se produzia na época.  

O artista queria que os santos retratados fossem mais maciços 

e que os tecidos que cobriam seus corpos tivessem mais 

leveza. (PERIGO, 2016, p. 61). 

 

          Para os artistas Giotto (1266-1337) e Fra Angélico (1395-1455), 

toda a composição da obra deveria ser muito bem detalhada. E a 

utilização da têmpera na escolha das cores precisava ser realmente 

bem planejada e aplicada, justaposto com a utilização das linhas que 

davam a noção de profundidade na cena retratada. Muitos artistas, 

mesmo de tempos posteriores, beberam da fonte de Giotto e Fra 

Angélico como inspiração, tal como o mestre Leonardo da Vinci (1452-

1519), Alberto Sozio (? - 1187), e mais.  

 

O uso da têmpera na contemporaneidade e algumas 

possibilidades para a educação 

  Com a Modernidade, surge a necessidade do engajamento 

político, da autoafirmação identitária, sobretudo, depois do pós-guerra, 

onde centenas de milhares morreram, cidades foram destruídas, 
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sonhos interrompidos. Nações tinham que ser reconstruídas, pessoas 

tinham que ser tratadas física e psicologicamente, os países 

necessitavam de um rumo para combater desemprego, falta de 

moradia e fome. Ou seja, o mundo muda e não é uma mudança 

pontual, ele muda radicalmente. E claro, estas mudanças também 

afetam fortemente o campo das artes.  

  Surge então, na arte, a crítica referente à organização social, à 

busca pelas pessoas comuns e seus problemas, como a realidade vivida 

nos grandes centros urbanos em contraponto com a vida no campo e 

as paisagens bucólicas. Obviamente, o artista moderno possui 

inspirações e interesses distintos daqueles do artista do período 

medieval. Houve, além do mais, uma grande mudança de paradigma, 

onde a “beleza” passou a ser compreendida como subjetiva e não mais 

preestabelecida e o espectador passou gradativamente a ser visto 

como agente interativo e não mais apenas como um ser contemplativo. 

Os artistas passaram a ter liberdade para observar, buscar, pesquisar, 

criar e inovar, distanciando-se assim do acadêmico, das normas e 

regras.  Canton, a respeito desse período afirma que:  

Durante o século XX, o mundo passa por mudanças radicais, 

que se refletem na arte e em todos os campos da vida. Os 

artistas considerados modernos buscam acompanhar, de 

alguma forma, essas mudanças que ocorrem no campo 

científico, social e econômico, e renunciar, em forma e 

conteúdo, aos padrões vigentes na arte acadêmica, que 

imperavam na pintura e na escultura, até então. Até o advento 

da era moderna, a arte de maneira geral, se definia por uma 

tentativa de apreensão do belo, do harmônico e pela 

capacidade que o artista deveria ter para atingir a 

verossimilhança, reproduzindo formas, cores, perspectivas e 

sombras tecnicamente perfeitas. (CANTON, 2002, s/p). 

 

  Além dessas mudanças na sociedade, outro fator que deve ser 

apontado é a invenção da fotografia, por Joseph Nicéphore Niépce 

(1765-1833), em 1826, e que influenciou radicalmente a mudança de 

percepção do mundo, sobretudo nas artes. A fotografia mudou a ideia 
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acerca das formas, cores e linhas, trazendo novas possibilidades e 

desafios para a criação artística, incluindo novas perspectivas para a 

expressão.  

  No Brasil, a partir da década de 1920, evidenciamos a busca pelo 

moderno, que levou vários grupos de artistas a se engajarem e 

voltarem seus olhos para os problemas sociais, políticos e econômicos 

do país. Também destacamos uma busca constante pela identidade 

nacional, pela exaltação de temas que pudessem representar seus 

costumes e tradições e pelo que de fato poderia ser realmente 

brasileiro. O nacionalismo, na política, arquitetado pelo Governo 

Getúlio Vargas, as mudanças sociais, as políticas culturais e a economia 

acabaram influenciando essa nova poética artística, que não mais 

buscava ideais, mas sim a realidade sob a ótica do novo, do moderno.   

  Mediante os propósitos desse artigo, citamos o artista Alfredo 

Volpi (1896-1988), italiano por nascimento, mas brasileiro de coração, 

que veio ainda pequeno para o Brasil e foi considerado como um dos 

expoentes das vanguardas na década de 1930. Volpi, em conjunto com 

outros artistas, passaram a compor um grupo de arte entusiasta 

denominado de Grupo Santa Helena8 que se fundamentava na busca 

pela modernidade, mas, sobretudo, na troca e compartilhamento de 

ideias, conceitos e técnicas entre os artistas.  

  Em sua obra, Volpi deixou as marcas iluminadas da tinta à óleo 

para as marcas vivas da tinta à têmpera. Mesmo a técnica da têmpera 

sendo milenar, o artista a trouxe para o seu presente e contexto de 

sua época. Em sua trajetória artística, nos permitimos imaginar que 

esse artista observou, criticou, pesquisou, refletiu sobre o moderno, 

sobre a brasilidade e a sua identidade cultural. 

 
8 O Grupo Santa Helena (1930-1940) era uma associação de artistas paulistas que surgiu 
espontaneamente. Esses artistas utilizavam salas como ateliês no Palacete Santa Helena, que se localizava 
na Praça da Sé, no centro da capital paulista.  
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  Volpi passou a “olhar” o povo simples, que vivia em pequenas 

cidades e ocupado com seus afazeres cotidianos.  Assim, o artista se 

preocupava com as formas simples de se fazer as coisas, com cores 

marcantes e não elaboradas ou idealizadas, com linhas retas e 

orgânicas que demarcam e propõem a finitude do ser, criando uma 

nova poética que exigiu novos meios de visualidade.   

As novas coordenadas poéticas obrigam Volpi a uma 

transformação de seus meios. A transição do óleo para a 

têmpera permite que se conserve a evidência do movimento 

do pincel, como elemento constitutivo do quadro e ao mesmo 

tempo seja garantido o valor absoluto da cor, independente 

da luz e da textura, – em outras palavras, permite conciliar 

Morandi com Matisse. (MAMMI, 2001, p. 28 e 29). 

 

  No final da década de 1940 surgem, em suas obras, a 

planificação que, segundo Mammi (2001 p. 29), não possuem o 

objetivo do cubismo sintético de decompor as coisas por um 

procedimento analítico, mas porque Volpi as pinta uma a uma, 

propondo um encaixe que aproveita melhor todo o espaço disponível 

na tela. E assim: 

[...] a têmpera adere perfeitamente a esse universo poético, 

graças à textura rala, mas não líquida, e a cor viva, mas não 

brilhante. Preenche cada recorte com um paciente vaivém, 

roçando as margens sem tocá-las. É quase uma lavoura. Entre 

uma área e outra se produz um leve interstício de maneira 

solta, amigável, como se o atrito as tivesse ajustando umas 

às outras. (MAMMI, 2001, p. 29). 

 

  Volpi foi considerado um dos precursores da arte concreta no 

Brasil, deixando com seus casarios e bandeirinhas banhados à têmpera 

um legado artístico moderno na poética e na construção das formas. 

Todavia, o artista também foi conservador e tradicional ao optar por 

uma técnica milenar, a têmpera, dando uma nova perspectiva visual 

para a técnica. Demonstrou que na arte, o novo e o antigo podem se 

mesclar em inúmeras possibilidades criativas, reforçando sempre a 
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ideia de que a arte não envelhece, deve ser de todos e existir em tudo 

o que nos rodeia. Conforme aponta Martins: 

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

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

estará realizando uma infinidade de leituras porque infinita é 

a capacidade do homem de perceber, sentir, pensar, imaginar, 

emocionar-se e construir significações diante das formas 

artísticas. (MARTINS et. al., 1998, p. 61). 

 

  Voltando ao objetivo deste artigo, que é sobre as possibilidades 

do trabalho interdisciplinar na escola a partir da cultura medieval, 

observamos que, ao trabalharmos aspectos da cultura medieval, 

podemos tecer relações com culturas de outras épocas e lugares. E 

assim, ressaltamos a importância de uma abordagem dialética e 

reflexiva, o que implica em uma metodologia “[...] de forma a 

relacionar produção artística com análise, informação histórica e 

contextualização” (BARBOSA, 2002, p. 15).   

  A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 

orientador dos currículos de todo o território brasileiro, também 

comporta em sua fundamentação o componente curricular para arte, 

discorrendo que:  

O componente curricular contribui, ainda, para a 

interação crítica dos alunos com a complexidade do 

mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o 

diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, 

importantes para o exercício da cidadania. A Arte 

propicia a troca entre culturas e favorece o 

reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas. 

(BRASIL, 2017 p. 193). 

 

  Assim posto, enfatizamos a importância da contextualização 

espaço/temporal da produção artística, bem como a história e contexto 

da obra e de sua autoria, enfocando a intencionalidade da produção, 

como também a comparação da obra com outras de espaços e tempos 

diferentes. Sendo que esse movimento possibilitará ao estudante a 
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reflexão sobre o objeto estudado, contribuindo, assim, para a 

compreensão, desenvolvimento do pensamento crítico e 

desenvolvimento pessoal. De acordo com Martins et. al.: 

Conhecer e contextualizar a produção artística da humanidade 

nos permite adentrar no tempo/espaço histórico do homem, 

descobrindo o seu modo de olhar e interpretar o mundo, a sua 

poética. 

A arte nasce em alguma circunstância de tempo/ espaço 

histórico do homem e desse contexto se nutre, se alimenta; 

daí sua temporalidade. Acontece que a obra de arte 

transcende esse tempo/espaço particular, pois traz em si o 

universal, tornando-se intemporal. (MARTINS et. al., 1998, p. 

60). 

 

  Também, por vivermos em um mundo repleto de imagens, que 

muitas vezes acabam sobrepondo outras linguagens, torna-se urgente 

o trabalho voltado para a produção, leitura e decodificação dessas 

imagens. Além disso, a arte e seu estudo é elemento indispensável 

para uma sociedade saudável e bem estruturada, ciente de sua cultura 

e identidade. 

  Outro ponto a ser ressaltado, é compreender a situação de vida 

em que o aluno está inserido, para que, de forma ampla, os materiais 

possam ser adaptados a sua realidade. De acordo com Dória et al.: 

Professor, você pode enfatizar o trabalho de um artista, 

comparar obras e culturas, trabalhar cronologicamente os 

períodos da história da arte ou só fazer menção ao tempo 

histórico no final do processo, trabalhar concomitantemente a 

arte clássica e a contemporânea... (DÓRIA et al., 2013, p. 

259). 

          

  Nesse contexto, como levar para a escola o trabalho realizado na 

aula Laboratório de Práticas Interdisciplinares sobre arte e cultura 

medieval? O primeiro passo é propor uma adequação na linguagem 

discursiva, na metodologia e no próprio conteúdo abordado, ou seja: o 

trabalho com a criança pequena ou com os jovens demanda partir do 
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aqui e agora, do seu entorno, de suas vivências pessoais, para, depois, 

adentrar em outras culturas de espaços e tempos distintos.   

  O disparador do trabalho em artes visuais poderia ser uma colcha 

de retalhos, explorando suas cores, formas e texturas. Em seguida, 

comparar essa colcha com os trabalhos do Volpi, suas bandeirinhas 

com linhas retas, cores e texturas.  

  Abandonando-se a colcha e voltando-se a diferentes obras do 

artista, passamos a comentar sobre a técnica utilizada, suas 

possibilidades. E como Volpi fazia, propor aos estudantes a confecção 

de tintas misturando pigmentos e aglutinantes, demonstrar que os 

homens ao longo da história faziam isso, desde as pinturas rupestres. 

Apresentar obras do medievo que utilizavam tintas feitas pelo artista, 

a têmpera ovo. Discorrer sobre a temática deste período, comparar 

com a temática das pinturas rupestres e do artista Volpi. Propor uma 

produção, uma criação pessoal utilizando a têmpera.  

 

Considerações finais 

Conforme mencionado anteriormente, tratar sobre a Idade 

Média, sua cultura e mesmo alguns pontos específicos, realmente é um 

trabalho hercúleo e exige dedicação e análise. Não obstante, o estudo 

que embasou a presente pesquisa ainda necessita de maior 

aprofundamento, tanto em termos técnicos, no que se refere à 

têmpera, como em termos históricos, para a sua contextualização. 

Assim, considerando que a intenção aqui exposta foi realizar uma 

análise da aula Laboratório de Práticas Interdisciplinares, mais 

precisamente da atividade proposta pelo curso de Artes Visuais, 

observamos que este artigo atingiu seu objetivo principal. Ou seja, a 

atividade foi apresentada evidenciando seu conteúdo e ainda seu 

caráter interdisciplinar.  
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Ao pesquisarmos sobre o tema da aula Laboratório de Práticas 

Interdisciplinares em questão, compreendemos a necessidade de se 

abordá-lo, pois trata-se de um assunto ainda pouco explorado no país, 

considerando que a têmpera já não é mais uma tinta tão usada pelos 

artistas atuais. Isso se deve às suas exigências técnicas de aplicação e 

de seu manuseio, acondicionamento e manejo correto para alcance da 

durabilidade. Além disso, há outros fatores, como os preços dos 

pigmentos, que fazem com que artistas optem por pigmentos mais 

baratos e de pouca durabilidade, além de tintas já prontas muito mais 

acessíveis.  

Mesmo assim, ao longo do texto apontamos o artista plástico 

Volpi, que por meio da técnica da têmpera, imortalizou sua produção 

demonstrando que, mesmo sendo trabalhosa e de alto custo, pode ser 

utilizada possibilitando uma visualidade distinta e peculiar. Tal 

peculiaridade naturalmente passa a integrar o estilo representado a 

partir da linguagem escolhida pelo artista. 

Assim, no decorrer dessa pesquisa, constatamos que a técnica 

de têmpera a ovo pode ser adaptada inclusive à realidade escolar, 

permitindo aos jovens estudantes dos anos iniciais a rica experiência 

de trabalhar com uma técnica pictórica milenar. Com isso, 

compreendemos que a pesquisa pode trazer bons frutos nesse sentido, 

sobretudo se puder contribuir com a inspiração no que se refere ao 

desenvolvimento de estudantes em suas práticas artísticas. 

  Corroboramos, assim, com a ideia da interdisciplinaridade como 

forma de capacitar o estudante para que esse possa estabelecer 

relações e compreender que o conhecimento é uma rede de conceitos 

e informações. Também apontamos que o estudo de uma técnica não 

se dá sozinho, de maneira estanque e pontual, mas de uma forma 

interdisciplinar, por exemplo. 

  Por fim, podemos destacar que é possível a observância no que 

se refere ao recorte temporal utilizado no Laboratório, ficando claro 
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como os homens viviam, se expressavam por meio das artes visuais, 

música e dança e sobre o contexto histórico. Essas produções 

atravessaram os séculos e se modificaram, se moldaram aos interesses 

atuais e estão presentes na contemporaneidade, travestidas de outros 

interesses expressivos. O que torna possível o desenvolvimento dessa 

metodologia, seja na Educação Básica, no Ensino Médio ou nos Cursos 

de Graduação. 
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Introdução 

A Oficina de Práticas Artísticas (OPA) se constitui em uma aula 

da Área denominada de Linguagens Cultural e Corporal (ALCC), 

formada pelos cursos de graduação em Artes Visuais, Música e 

Educação Física (Licenciatura e Bacharelado na modalidade EaD) de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES), transmitido ao vivo e 

apresentado por dois professores de cada curso, totalizando o número 

de seis, que se revezam nas interações por meio do chat com os 

estudantes e tratam de diferentes objetos abordados a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar.  

A ideia desse formato de aula surgiu no ano de 2019, a partir da 

decisão da IES de agrupar alguns cursos em áreas, a exemplo do que 

ocorre na Base Nacional Comum Curricular, mas não exatamente da 

mesma forma como esta se divide.   

 O ano letivo na IES em questão é dividido em seis fases (com 

dois meses de duração cada um) e este formato de aula acontece uma 

vez a cada fase. No segundo semestre de 2019 aconteceram três OPAs 
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com as temáticas Baião, Período Medieval e Capoeira. Vale destacar 

que, em 2020, esta atividade pedagógica teve seu nome alterado para 

Laboratório de Práticas Interdisciplinares (LPI) como resultado de um 

ajuste aos seus objetivos. 

O presente texto trata de um relato referente à OPA que 

aconteceu no mês de novembro de 2019 e que tratou da Capoeira. A 

escolha pelo tema se deu pela proximidade da data do programa com 

o Dia Nacional da Consciência Negra. Vale ressaltar que os temas são 

sempre escolhidos e debatidos em reuniões gerais entre os professores 

da ALCC.  

O estudo teve como objetivo geral relatar a experiência 

inovadora denominada Oficina de Práticas Artísticas implementada nos 

cursos de graduação em Educação Física, Artes Visuais e Música de 

uma Instituição de Ensino Superior. Para o presente artigo, trataremos 

da OPA que teve como temática a Capoeira. Como objetivos 

específicos, propomos: descrever e analisar a proposta pedagógica da 

OPA com a temática Capoeira e apresentar reflexões sobre a 

experiência. 

 

Referencial teórico 

Na OPA, busca-se a convergência dos saberes relacionados às 

Artes Visuais, à Música e à Educação Física para o estudo de diferentes 

objetos, como ocorreu com a Capoeira, em novembro de 2019. 

Quando se fala em interdisciplinaridade, no entendimento geral, 

compreende-se que a palavra disciplina, que lhe dá origem, tem o 

significado de ramo do conhecimento – um recorte, de tamanho 

variável, no tecido do conhecimento como um todo. 

O prefixo inter traz o entendimento de que duas ou mais 

disciplinas atuam em conjunto na compreensão de um mesmo objeto 
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científico. Porém, a discussão sobre a interdisciplinaridade não se 

extingue aqui, pois: 

[...] uma complicação acrescida provém do facto de não haver 

apenas uma, mas quatro palavras para designar essa qualquer 

coisa de que temos vindo a falar: pluridisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. O que significa que, se me não engano, 

temos quatro contextos, quatro palavras, e uma utilização 

abusiva, extremamente ampla, de uma dessas palavras 

(interdisciplinaridade) (POMBO, 2008, p. 12). 

 

Apesar de considerar inicialmente a existência de quatro 

conceitos que se confundem, Pombo (2008) logo elucida que, na 

verdade, estes se reduzem a três, entendendo que multi e pluri são 

prefixos que se equivalem. Portanto, verifica-se a existência de três 

conceitos, com a mesma raiz, cujos prefixos atuam como agentes para 

distingui-los e especificá-los. 

Em um contexto multi ou pluridisciplinar, o objeto é tratado de 

forma setorizada. Os ramos do conhecimento atuam em torno de um 

mesmo tema, mas cada um se ocupa, à sua maneira, da parte que lhe 

convém. 

Quando se busca a interdisciplinaridade, o objeto se coloca no 

centro do processo e os conhecimentos interagem de maneira 

interdependente, ou seja, os diversos saberes envolvidos contribuem 

para o estudo a partir dos saberes de áreas distintas. Complementando 

essa ideia, Oliveira e Santos (2017, p. 74) apontam a 

interdisciplinaridade como a “possibilidade de diálogo entre as 

diferentes disciplinas e seus conceitos, [...] que propõe a integração 

dos diferentes conhecimentos para dar sentido aos conceitos 

científicos”. 

Já a transdisciplinaridade se ocupa do que “está ao mesmo tempo 

entre as disciplinas, a partir das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente 



  75 
 

 
 

para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento” 

(NICOLESCU, 1999, p. 16). É, portanto, uma visão holística do 

conhecimento. 

De modo sintético, Pombo (2008) aponta que é possível 

condensar essas definições de forma metafórica: 

A ideia é a de que as tais três palavras, todas da mesma 

família, devem ser pensadas num continuum que vai da 

coordenação à combinação e desta à fusão. Se juntarmos a 

esta continuidade de forma um crescendum de intensidade, 

teremos qualquer coisa deste gênero: do paralelismo 

pluridisciplinar ao perspectivismo e convergência 

interdisciplinar e, desta, ao holismo e unificação 

transdisciplinar (POMBO, 2008, p. 14). 

 

Entre a coordenação dos saberes e sua completa fusão, está a 

interdisciplinaridade, a qual possibilita a convergência dos saberes em 

direção a um objeto. 

 

Procedimentos metodológicos 

A OPA com a temática Capoeira foi apresentada e desenvolvida 

por dois professores do curso de Licenciatura em Música, dois dos 

cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Artes Visuais e dois dos 

cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Educação Física, sendo 

que uma professora destes dois últimos cursos é também professora 

de Capoeira há mais de vinte anos. Para a ocasião, foram convidados 

três profissionais9 da arte-luta brasileira abordada. 

Num primeiro momento, os professores dos cursos de Artes 

Visuais procuraram traçar um panorama da Capoeira com a cultura 

nacional, salientando a miscigenação cultural que a própria prática 

recebeu em solo brasileiro. Foram abordados dados históricos com o 

intuito de compreender o processo de ressignificação da presença 

 
9 Agradecemos ao Mestre Feijão, ao Contramestre Chaleira e ao Instrutor Raoni, do Grupo Muzenza de 
Capoeira, por suas importantes contribuições para a realização da oficina aqui descrita e analisada. 
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visual nessa modalidade. Também destacaram que a presença das 

artes visuais na Capoeira vai além das cores utilizadas nas pinturas 

ornamentais dos instrumentos, ou das vestimentas dos participantes. 

Discorrendo sobre a construção imagética de significado que perpassa 

a singularidade dos movimentos dos corpos, assim como a simbologia 

presente em cada elemento da Capoeira, recorreu-se a Ponty: 

“Potência de criação de significados, o gesto está diante de mim como 

uma questão, ele me indica certos pontos sensíveis do mundo, 

convida-me a encontrá-lo ali” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 252). 

Os professores apontaram que o contexto partiu da simbologia 

da narrativa do corpo, em que se inscrevem os acontecimentos que 

marcaram e se materializam no próprio corpo, percebido a partir de 

representações fragmentadas, de imaginários simbólicos, fazendo uma 

relação com o eu histórico individual e o eu coletivo.  

Reforçaram, ainda, que a narrativa histórica dos negros trazidos 

da África é apresentada, em sua maior parte, com um olhar de 

sofrimento, dor, escravidão, abusos e atrocidades xenofóbicas, 

esquecendo-se, muitas vezes, que estes povos trouxeram consigo a 

bagagem ancestral de reis e rainhas, de guerreiros e guerreiras, que 

celebravam a alegria, o respeito à natureza aos valores humanos e 

culturais de sua diversidade. A performance da roda de capoeira reflete 

a ação do homem com a natureza e com seus ritos. Assim, os 

professores destacaram que quando se observa o movimento dos 

corpos embalados pelo ritmo musical, constrói-se a visualidade dos 

sentidos: 

Ao considerarmos o corpo e o gesto é preciso redimensionar a 

compreensão de movimento, no sentido de superarmos 

dissecações da vida, simplificações objetivas a partir de 

processos racionalizantes. Ao contrário de se reduzir a um 

dado mecânico, o gesto possui um sentido, uma direção, 

compõe uma diversidade de significações, nos diferentes 

contextos desenhados pela gestualidade do corpo, 

caracterizando uma relação sempre original com o mundo. 

(SOUZA; DIAS, 2010, p. 620). 
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Em outras palavras, a narrativa visual presente na Capoeira traz 

o conjunto de significados a partir da gestualidade que modifica o olhar 

do espectador. “É da experiência do corpo que partimos para construir 

argumentos e sistematizar sentidos epistemológicos a partir do gesto 

e do corpo no jogo da capoeira” (SOUZA; DIAS, 2010, p. 620). 

Os professores, dando seguimento à aula, trataram de algumas 

obras do artista Carybé10, que descrevem essa narrativa visual por 

meio da representação dos corpos e da harmonia ditada pelo 

movimento e singularidade dos traços presente em seu trabalho. A 

escolha desse artista se deu, principalmente, por representar a 

Capoeira com o olhar de quem provou desta linguagem, trazendo 

elementos significativos para representação gráfica, provendo uma 

discussão referente à construção de signos visuais por meio da cultura.  

Na sequência, a professora de Música apresentou um breve 

contexto histórico, mostrando que o “batuco”, trazido das regiões do 

Congo e de Luanda influenciou o “batuque” que os escravos negros 

incorporaram em suas festividades e cerimônias religiosas no Brasil. A 

professora trouxe a informação de que, no batuque, os participantes 

se colocavam em formação circular e usavam palmas para acompanhar 

os instrumentos de percussão – costumes que seriam incorporados a 

manifestações culturais híbridas forjadas em solo brasileiro, como a 

Capoeira, segundo o que demonstraram os professores de música. 

O outro professor de música complementou as primeiras 

informações, demonstrando que a música africana possui uma maneira 

diferente de organizar os sons em função do tempo. O professor 

continuou explicando que, diferentemente do sistema musical 

desenvolvido na Europa, com subdivisões temporais chamadas de 

 
10 Pintor, gravador, desenhista, ilustrador, mosaicista, ceramista, entalhador, muralista. Nascido em 7 de 
fevereiro de 1911, na pequena cidade de Lanús, subúrbio de Buenos Aires, o pintor viveu em Gênova e 
Roma (Itália) dos 6 meses aos 8 anos. Em 1919, veio morar no Brasil onde completou os estudos 
secundários - Rio de Janeiro - e estudou na Escola Nacional de Belas Artes. 
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compassos, na África se costuma adotar como base um conjunto 

variado de notas - uma célula rítmica que etnomusicólogos, como Tiago 

de Oliveira Pinto, chamam de “time-line-pattern” (PINTO, 2001). 

Quando esta música passou a coexistir com a europeia, uma 

influenciou a outra e, em diversas partes do mundo em que houve a 

exploração de escravos africanos, surgiram ritmos que preservam as 

antecipações africanas mesmo dentro dos compassos europeus. Esse 

percurso teórico foi a maneira com a qual o professor de música 

descreveu o ritmo que marca os movimentos da Capoeira e caracteriza 

a música afro-brasileira. 

A experimentação da célula rítmica que mais representa esta 

fusão, o tresillo, também foi tema da intervenção do professor do curso 

de Música. Ele explicou que o nome em espanhol se justifica porque 

em toda a américa latina se verifica a presença deste ritmo. Para 

experimentá-lo e percebê-lo, o professor demonstrou que basta fazer 

a seguinte contagem: 1,2,3,1,2,3,1,2 – sempre batendo palmas ao 

pronunciar o número 1. O ritmo que resulta das palmas é justamente 

o tresillo e essas são exatamente as palmas usadas em samba de roda 

e na Capoeira. 

Em seguida, foi mostrado que a música, além de ditar a 

velocidade, serve também como comando, definindo estilos de jogo, 

tipos de movimentos e outros códigos específicos, como o toque da 

cavalaria, utilizado avisar os participantes da aproximação da polícia. 

Segundo os professores de música, a formação instrumental da 

Capoeira varia de acordo com o estilo. A Capoeira de Angola 

normalmente utiliza um atabaque, um pandeiro, um agogô e três 

berimbaus. Já a Capoeira Regional apresenta uma formação mais 

compacta, com dois pandeiros e um berimbau.  

Sendo o berimbau o instrumento musical mais característico da 

Capoeira, foi ele também o objeto de maior aprofundamento no 



  79 
 

 
 

tocante à música. Após a apresentação de suas partes e demonstração 

de seu funcionamento, uma breve oficina de construção deste 

instrumento com materiais alternativos foi realizada. 

Estes momentos dedicados às Artes Visuais e à Música foram 

uma espécie de pré-requisito, em que os professores trouxeram uma 

base teórico-prática que mais tarde seriam retomadas, de forma mais 

interdisciplinar, na segunda metade da OPA. 

Quanto à intervenção da professora dos cursos de Licenciatura e 

de Bacharelado em Educação Física, que também é professora de 

Capoeira, realizou-se no sentido de demonstrar a modalidade como 

prática corporal, trazendo três capoeiristas para realizarem 

movimentos, sequências e jogos de Capoeira, fazendo também as 

relações com os conteúdos das Artes Visuais e da Música. 

Foi trazido um breve resumo sócio-histórico-cultural da luta em 

questão, dividindo-o em alguns tópicos: Capoeira escrava; 

marginalização; criação da Regional – sistematização do ensino; 

liberação da prática (década de 1930); Capoeira esportivizada; 

expansão e reconhecimento; Mestres Bimba e Pastinha; 

reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro (IPHAN, 

2008) e da Humanidade (UNESCO, 2014).  

A partir do citado resumo, destacou-se a possibilidade de sua 

relação com diversas áreas e disciplinas, como Letras/Língua 

Portuguesa – vale lembrar que a modalidade em questão é a maior 

divulgadora do nosso idioma pelo mundo – História, Geografia, 

Sociologia, Filosofia, entre outras.   

Também foram abordadas algumas particularidades da 

modalidade, como a tradição de dar apelidos aos praticantes, fazendo 

a relação com a história e a época em que essa era uma manifestação 

proibida; o fato de essa ser a única luta/arte marcial no mundo que se 

desenvolve com o acompanhamento musical, estabelecendo a relação 
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com a área da música; a variedade de grupos e escolas ligadas ou não 

à entidades de administração esportiva, o que mostra uma relação com 

a filosofia, com a política e com a gestão e o esporte.   

Na sequência, tratou-se dos fundamentos técnicos da Capoeira, 

destacando que o repertório de movimentos é vasto, possibilitando 

diversas combinações e pontuando a singularidade da modalidade no 

sentido da possibilidade de criação de movimentos e combinações, da 

teatralidade empregada durante o jogo e, principalmente, da 

“mandinga” e da “malícia”, elementos fundamentais para a Capoeira.  

Foi dado ênfase ao fato de que estes dois elementos são muito 

comentados pelos capoeiristas, já que servem para “enganar” ou 

“iludir” o companheiro de jogo, fintando um golpe, fingindo que se 

machucou para poder contra-atacar (teatralidade), prever a ação do 

companheiro e contra-atacar rapidamente etc. A fundamentação, 

neste tópico, deu-se a partir de Vieira (1998), que afirma que a 

mandinga é um estruturante central que dá a verdadeira identidade da 

modalidade aqui tratada, e de Capoeira (1985), que explica a 

mandinga como tática no jogo quando diz que esta faz com que o 

capoeirista execute um movimento prevendo o que o outro irá fazer, 

tendo um contragolpe preparado – um exemplo de capacidade tática 

de antecipação, geralmente apresentada por capoeiristas mais 

experientes, que conhecem comportamentos típicos que acontecem na 

roda de Capoeira. 

Nesse momento, os professores sugeriram aos estudantes que 

afastassem os móveis em casa para praticarem a Capoeira durante 

esta parte da aula. Procedeu-se à classificação dos movimentos da 

modalidade (SILVA; HEINE, 2008), apontando-os como: 1. Golpes de 

linha; 2. Golpes de giro; 3. Esquivas; 4. Floreios/acrobáticos; 5. 

Quedas; 6. Movimentos de mão; 7. Movimentos básicos. Os 

capoeiristas convidados realizaram alguns movimentos para explicar a 

classificação apresentada, a saber: 1. benção; 2. armada; 3. esquivas 
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de frente, lateral e de costas; 4. aú, beija-flor, macaco e macaquinho; 

5. tesoura e banda de costas; 6. galopante e godeme; e 7. ginga, 

deslocamento e rolê. 

Após a demonstração, houve uma intervenção de uma professora 

de Artes Visuais, que mostrou um desenho do artista Carybé e solicitou 

que os capoeiristas presentes representassem o desenho 

corporalmente. A partir dos movimentos “tesoura de Angola” e 

“macaco” realizados pelos capoeiristas, a professora apontou as 

curvaturas nos corpos deles e explicou que Carybé utilizou uma 

linha/traço orgânico, demonstrando o que é natural do corpo humano 

e destacou a figura do berimbau, que também apresenta esta linha 

orgânica. Além disso, a professora destacou a representação da força 

empregada para realizar os movimentos em traços mais escuros e 

grossos no desenho. A professora dos cursos de Educação Física 

aproveitou para fazer uma interferência falando dos movimentos, como 

acontecem em um jogo, complementando a fala da professora de Artes 

Visuais sobre a aplicação da força em sua execução (Figura 1). 

 

Figura 1: Capoeiristas representando o desenho de Carybé (exposta no quadro de 

trás) corporalmente. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

Na sequência, a professora de Artes Visuais apresentou outros 

desenhos de Carybé, com sequências de movimentos em duplas, em 



  82 
 

 
 

que há setas indicando a direção dos movimentos. O desenho 

representa a sistematização do ensino de movimentos, ou seja, 

institucionaliza o ensino de forma sequenciada. A professora de 

Educação Física complementou, explanando que os desenhos se 

referem às sequências de ensino de Mestre Bimba, que foi uma peça 

fundamental para a liberação da prática, antes proibida, e para o 

reconhecimento da Capoeira como instrumento da Educação Física.  

A professora de Educação Física passou à apresentação dos 

fundamentos táticos da Capoeira, do jogo/roda e a influência da 

música. Foi destacado que a música dita o ritmo do jogo, que é 

comandado pelo berimbau. Os capoeiristas entram novamente em 

cena, realizando alguns dos principais toques – apenas com o berimbau 

e depois, com o acompanhamento do pandeiro e do atabaque: Angola, 

São Bento Pequeno de Angola, São Bento Grande de Angola, Regional, 

Banguela e Iúna.  

Nesse momento, o professor de Música realizou uma intervenção 

e explicou os sons do berimbaus, solicitando que um dos capoeiristas 

os realizasse: chiado ou escracho, em que o dobrão está encostado 

levemente na corda (arame) do berimbau; o preso, em que o dobrão 

está pressionando a corda com mais intensidade; o solto, em que o 

dobrão não tem contato com a corda; e o som produzido pela 

aproximação ou afastamento da cabaça do abdômen do tocador, 

resultando em um som com mais harmônicos quando está afastado do 

abdômen, e com menos harmônicos, quando está encostado no 

abdômen do tocador. 

O professor também explicou que a distância da corda influencia 

no som produzido para que seja mais grave ou mais agudo, pois o 

dobrão, quando encosta na corda, reduz essa distância e define os 

harmônicos. Comentou ainda que o caxixi preenche um tempo no 

toque de Angola, tudo isso, solicitando aos capoeiristas que fossem 

mostrando o que ele explicava. O professor pediu aos capoeiristas que 
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executassem o toque Cavalaria e retomou que foi utilizado como aviso 

de que a polícia montada estava se aproximando, na época em que a 

Capoeira era proibida e sofria repressão policial. 

As explicações seguiram com o tópico das palmas. O professor 

de Música, após a demonstração dos capoeiristas, explicou que a palma 

executada no São Bento Pequeno de Angola é algo muito brasileiro, 

que ocorre da mesma forma no maxixe/baião. Ele complementou que 

a palma da Regional se aproxima da polca, de origem europeia.   

A seguir, realizou-se uma roda de Capoeira com os professores 

da IES (que ficaram nos instrumentos musicais) e os capoeiristas 

presentes. 

 

Figura 2: Momento final da roda de Capoeira. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

A professora de Educação Física fez algumas explanações sobre 

o desenvolvimento do jogo, comentando que é um jogo de perguntas 

e respostas, em que se deve resolver os problemas conforme vão 

surgindo. Neste momento, os capoeiristas foram solicitados a 

demonstrar algumas destas situações-problema e algumas 

possibilidades de resolução. A professora solicitou que demonstrassem 

situações em que empregassem a mandinga e a malícia, explicando 
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como os jogadores fizeram a leitura do jogo a partir da linguagem 

corporal do companheiro. 

Foram apresentadas, ainda, algumas manifestações que 

acompanham a Capoeira, como o Maculelê e o Samba de Roda, e os 

diferentes momentos e cenários em que acontece o jogo da Capoeira: 

rodas de treinamento, espontâneas ou periódicas; batizados; 

apresentações culturais; e campeonatos. 

Enquanto a aula se desenvolvia, a professora de Artes Visuais 

captou alguns momentos dos jogos de Capoeira que foram 

desenvolvidos pelos especialistas convidados e os traduziu em 

desenhos inspirados nos traços de Carybé, como o apresentado na 

Figura 3. 

 

Figura 3: Desenho inspirado em Carybé realizado pela professora Regiane Moreira 

da Silva, autora do artigo. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

Durante toda a aula houve interações dos estudantes via chat, 

que foram contando como estavam realizando os movimentos em casa 

e fazendo perguntas e comentários sobre os assuntos abordados. O 

fechamento da aula foi realizado com uma pequena fala de cada 

professor da IES, em que foi destacado que a Capoeira é uma 

linguagem rica e híbrida, que traz elementos diversos, fazendo uma 
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relação com nossas raízes afro-brasileiras que devem ser preservadas 

e valorizadas. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

A partir da experiência da OPA, foi possível constatar que a 

interdisciplinaridade busca a integração de disciplinas partindo de um 

assunto específico comum, quebrando uma possível hierarquia entre 

elas, partindo do diálogo entre áreas distintas, que se complementam, 

contribuindo para construção do conhecimento de modo abrangente e 

dinâmico. Ao propor esse diálogo percebe-se que os assuntos 

abordados se entrelaçam, pois a Capoeira não é só movimento, não é 

só música assim como não é somente plasticidade visual: é o conjunto 

destes elementos - e de outros - que a formam. 

Os elementos visuais presentes na Capoeira vão além dos 

ornamentos decorativos da confecção dos instrumentos. Devemos 

compreender que o conjunto de elementos que incorporam a narrativa 

visual, promove a elaboração de significados e o nascimento dos signos 

(visuais), assunto discutido pela semiótica, que aborda as teorias que 

regem como tais elementos visuais (símbolos) são construídos pelo 

homem. Este discurso está presente nas obras do artista Carybé, que 

mostra em seu trabalho o diálogo entre a simbologia, a forma, o 

movimento, o ritmo, as cores e, também, da vivência dessa prática. 

Não é preciso sustentar a afirmação de que a música é parte 

integrante e essencial do fenômeno chamado Capoeira. A intenção dos 

professores do curso de Licenciatura em Música na OPA foi demonstrar 

o papel e a caracterização dessa música com raízes africanas nessa 

manifestação. Além disso, podemos destacar que a construção de 

instrumentos é, por si, uma atividade interdisciplinar em que 

conhecimentos de diversas áreas convergem em direção de um 

objetivo comum. A Música determina a relação entre as notas 
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produzidas pelo instrumento, a Educação Física se encarrega dos 

movimentos corporais e as Artes Visuais promovem a representação 

de signos visuais, que se utilizam das cores e formas tanto dos 

instrumentos quanto da ação performática. Ademais, outras ciências, 

como a acústica, são imprescindíveis para viabilizar a construção do 

objeto sonoro realizada durante a aula. 

Percebeu-se a possibilidade de relacionar a temática Capoeira 

com diversas áreas e disciplinas, como História, Geografia, Sociologia, 

Filosofia, Letras/Língua Portuguesa, entre outras - vale lembrar que a 

modalidade em questão é a maior divulgadora do nosso idioma pelo 

mundo.   

Quando da abordagem de algumas particularidades da Capoeira, 

como a tradição de dar apelidos aos praticantes, estabelece-se a 

relação com a história e a época em que esta era uma manifestação 

proibida; o fato de esta ser a única luta/arte marcial no mundo que se 

desenvolve com o acompanhamento musical, reforça a relação com a 

área da música; a variedade de grupos e escolas de Capoeira, ligadas 

ou não a entidades de administração esportiva, mostra uma relação 

com a filosofia, com a política, com a gestão e o esporte. 

Os estudantes - futuros profissionais - que participaram da aula 

e que a acessaram posteriormente, tiveram um excelente exemplo de 

projeto interdisciplinar que pode ser aplicado tanto no contexto da 

Licenciatura, quanto no do Bacharelado. 

 

Considerações finais 

Algumas reflexões que resultam dessa experiência podem ser de 

que, a partir da proposta pedagógica da OPA, tivemos a união de 

profissionais com diferentes formações, atuando interdisciplinarmente 

em uma aula com o tema central Capoeira. Rompe-se, dessa forma, 

com práticas já enraizadas no processo de ensino e aprendizagem no 
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ensino superior, desenvolvendo uma prática pedagógica inovadora, 

que une diferentes áreas acadêmicas e o saber popular, representado 

na experiência relatada pelos capoeiristas que contribuíram com a aula 

e os próprios saberes da Capoeira. A aprendizagem aconteceu a partir 

de sons, imagens, palavras, textos e sensações, o que a torna 

significativa para os estudantes. 

Além disso, o diálogo entre a Música, as Artes Visuais e a 

Educação Física se aproxima do que preconiza a Base Nacional Comum 

Curricular quando trata da interdisciplinaridade. Abordando a Capoeira, 

atende-se, ainda, à Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, 

referente ao fomento das práticas culturais afro-brasileiras. Inserindo 

tal modalidade em um ambiente diferente daquele em que foi criada e 

se desenvolveu, possibilitando novas reflexões sobre a cultura popular 

brasileira, valorizando-a e dando-lhe novo significado. 

Os estudantes tiveram a possibilidade de compreender um tema 

a partir de perspectivas diferentes, sendo incentivados a terem uma 

postura parecida em seus cotidianos - aprendendo que qualquer tema 

ou assunto pode ser visto de ângulos diversos, assim como reúne em 

si elementos de diferentes áreas do conhecimento. Da mesma forma, 

os docentes estão aprendendo e sendo estimulados a tratarem os 

conteúdos de uma maneira diferente, a partir da interdisciplinaridade.  

Por fim, essa construção coletiva do conhecimento a partir da 

interdisciplinaridade dá um novo sentido à prática pedagógica dos 

docentes, relacionando-a com o cotidiano dos estudantes, com a 

matriz cultural brasileira e afastando-a do modelo tradicional de sala 

de aula.  
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Introdução 

Julgamos que tratar do jogo sob a ótica da interdisciplinaridade 

é uma tarefa arriscada. Isto porque há o risco de se fazer uma leitura 

reducionista sobre esse objeto, considerando que sua abrangência 

experiencial transcende qualquer esforço didático de explicar saberes 

específicos de uma determinada área de conhecimento, há o risco de 

não considerar a participação de todas as dimensões do ser humano 

de forma integrada e conexa, quando nos esforçamos para demonstrar 

a relação com alguma disciplina. Isto porque, acreditamos que os 

aspectos emocionais, cognitivos, físicos, sociais, culturais, transitam 

em sinergia, de forma complexa, durante a experiência do indivíduo 

que joga. 

Em particular, sob o olhar da educação - formal ou não formal -, 

os jogos têm ocupado um espaço limitado sob o ponto epistemológico. 

O caráter pragmático do ensino que busca encontrar objetivos para 
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cada jogo realizado, pode provocar olhares especializados – e 

consequentemente reducionistas - quando alguém joga. Isto porque, 

a inclusão dos jogos nas aulas curriculares ou em programas de 

projetos sociais ganham dimensão pedagógica para levar às pessoas a 

aquisição de conhecimentos, justificando a aplicação desse objeto, sob 

a categoria de recurso didático. Isto, pela percepção que os educadores 

têm sobre sua eficiência em obter retornos positivos no processo 

ensino-aprendizagem. 

Apesar da associação da ideia de jogo, nas práticas individuais 

ou coletivas de as pessoas retratarem de forma mais corriqueira a 

infância, não é incomum haver jovens, adultos e idosos, ocuparem seu 

tempo livre – e, às vezes, no próprio ambiente de trabalho - com jogos, 

como: jogos de tabuleiro, jogos de enigma, jogos motores, jogos 

digitais, entre outros.  

Na Educação, são diversos os estudiosos, como Kishimoto 

(1994;1996) e Cunha (2012) que direcionaram suas pesquisas e 

estudos para discutir os vários benefícios dos jogos para o processo 

ensino-aprendizagem. Não faltam argumentos que justificam a 

presença desse conteúdo no ambiente escolar.  

No ambiente acadêmico, esse tema tem atraído o interesse dos 

estudantes, mais especificamente aqueles ligados aos cursos de 

licenciatura. Não são poucos os trabalhos de conclusão de curso (TCC) 

promovidos pelos acadêmicos, como:  Pedagogia, Educação Física, 

Psicologia, entre outros.  

Articulado com as discussões sobre jogo e o tema 

interdisciplinaridade, é importante destacar que o esforço das 

instituições de ensino em promover uma formação com caráter 

interdisciplinar, está em sintonia com as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) que preconizam uma sólida formação 

teórica e interdisciplinar.  
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Assim, a dedicação das Instituições de Ensino Superior (IES) 

também está centrada na constituição de um currículo interdisciplinar 

para que o acadêmico consiga fazer uma leitura mais articulada dos 

saberes. Para isto, as instituições de ensino precisam criar estratégias 

para que essa ação se consolide. 

É razoável aceitar que pensar o jogo sob a perspectiva 

interdisciplinar é um empenho dos educadores de superar uma visão 

cartesiana de ensino e, a interdisciplinaridade neste caso, pode ser 

considerada uma etapa, dentro de um processo de ultrapassar os 

limites rígidos do olhar disciplinar do ensino. Desta forma, o jogo se 

constitui como um recurso. Apesar disto, arriscamos dizer que o tema 

jogo é tratado, muitas vezes, de forma superficial e restrita. E isso se 

faz presente na forma como o tema é tratado também pelos 

professores. 

Desse modo, nossa atenção está direcionada em compreender 

como os profissionais de diferentes áreas, em específico, da Educação 

Física, da Artes Visuais e da Música, imprimem seu olhar para o jogo, 

para além dos limites das diversas disciplinas quando se propõem a 

discutir o assunto de forma interdisciplinar. Para isto, nos valemos da 

análise de um “Laboratório de Práticas Interdisciplinares” realizado por 

uma equipe composta por professores de Educação Física, Artes 

Visuais e Música de um Instituição de Ensino Superior. 

 Acreditamos que ao conseguirmos analisar como o tema jogo na 

interdisciplinaridade é trabalhado, será possível enxergar limites e 

avanços conquistados nesse processo. Para isto, organizamos nossa 

discussão em três subcapítulos, sendo o primeiro “Como ser 

interdisciplinar”, com o propósito de apresentar alguns princípios 

basilares para que um trabalho possa se constituir, enquanto 

interdisciplinar. No subcapítulo “O jogo como recurso didático para 

práticas interdisciplinares”, nos propomos a apresentar uma ideia 

sobre esse objeto, dialogando com autores que produziram práticas 
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interdisciplinares a partir do uso do jogo como estratégia metodológica. 

No subcapítulo “O Laboratório de Práticas Interdisciplinares” fazemos 

uma descrição detalhada de uma prática realizada por professores do 

curso de Artes Visuais, Educação Física e Música, de uma IES. 

 

1. Como ser interdisciplinar? 

 É possível afirmar que as discussões sobre a necessidade dos 

currículos se tornarem interdisciplinares não é recente. A expectativa 

é de transcender um modelo curricular multidisciplinar para alcançar 

uma maior interrelação entre as diversas áreas do conhecimento 

(ANDRADE, 1998). 

 Uma das críticas ao modelo multidisciplinar destaca a 

inexistência de uma visão de totalidade do conhecimento, dificultando 

ao aluno a percepção de correlações do conhecimento aprendido na 

escola, com o conhecimento vivido no cotidiano, contribuindo para 

construir uma visão fragmentada e deformada do mundo. Isto, para 

Andrade (1998) é um problema, considerando o acelerado processo da 

produção do saber humano que a escola, de maneira geral, ainda não 

consegui resolver. Na visão da autora, apesar de haver tentativas de 

superar as deficiências do currículo multidisciplinar, o que tem 

acontecido é a reunião dos professores que lecionam a mesma matéria, 

garantindo a integração vertical – de uma série para outra. Nessa 

direção, Japiassu (2006) afirma que apesar do esforço da escola na 

tentativa em construir um ambiente interdisciplinar, o que existe são 

encontros multidisciplinares com os professores de distintas disciplinas 

que não conseguem se desprender de conceitos e métodos 

institucionalizados, incorporados. Para o autor, isto demonstra que há 

uma contradição entre a forma como se ensina na escola, com a 

persistência de um modo de conhecimento fragmentado e 

compartimentalizado, e a necessidade da compreensão dos problemas 

sociais que estão, a cada dia, mais complexos e interdependentes. Com 
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isto, o autor, afirma que há urgência em promover uma educação que 

valorize os conhecimentos de forma interdisciplinar. 

Concordamos com Lück (2001) quando o autor afirma que a 

interdisciplinaridade permite às pessoas a superação de uma visão 

restrita de mundo para atingir uma visão complexa da realidade. No 

entanto, para que isto ocorra no ambiente educacional, há a 

necessidade de pensar, elaborar e realizar as estratégias 

metodológicas para que ocorra interação entre as diferentes áreas do 

conhecimento, sob um esforço conjunto dos professores, debatendo 

ideias, conceitos e conteúdo.  

 Nesse sentido, consideramos que um caminho em direção à 

interdisciplinaridade é a realização de um trabalho conjunto de 

planejamento a partir de um eixo comum, sob o olhar atento de não 

fazer uma simples somatória das partes, ou dos conteúdos das 

distintas disciplinas. Mas, sob o exercício de permitir o diálogo entre as 

diversas áreas do conhecimento, estabelecendo as relações 

(ANDRADE, 1998). 

 Desta forma, acreditamos que para pensar a escola sob o 

princípio da interdisciplinaridade é necessário refletir sobre o seu 

funcionamento, sua metodologia, as atividades realizadas, entre outros 

elementos. A forma da gestão, a organização do currículo, entre outros 

fatores que estruturalmente estão conformados também são 

responsáveis pela forma como o ensino é levado aos alunos. É um 

equívoco atribuir ou transferir a responsabilidade de todo o corpo social 

da escola – professores, direção, pais, alunos, administrativos – para 

os professores (ANDRADE, 1998). Entre as diversas estratégias 

adotadas por algumas instituições de ensino para a promoção de 

práticas interdisciplinares a metodologia de projetos tem ocupado um 

espaço privilegiado. Isto porque, conforme afirma Jolibert (1994), a 

pedagogia de projetos aproxima o aluno de situações concretas de sua 

vida, de sua realidade, do contexto em que vive. Outro aspecto peculiar 

da metodologia a partir de projetos é o deslocamento da posição do 



  94 
 

 
 

aluno de indivíduo passivo para sujeito protagonista do seu ensino. 

Neste caso, o aluno trabalha efetivamente nas diversas etapas do seu 

aprendizado, produzindo assim, sentido para o conhecimento 

aprendido (JOLIBERT, 1994). 

Outro elemento constantemente presente nas discussões e 

práticas educacionais sob a perspectiva interdisciplinar é o uso de 

estratégias que ampliam o entendimento e promovem novas conexões 

e raciocínios como o uso de ferramentas para a aprendizagem. Temos 

como exemplo a ludicidade e o conhecimento prévio do indivíduo, 

fatores importantes e que fazem parte do jogo e o influenciam, e que 

veremos a seguir.  

 

2. O jogo como recurso didático para práticas interdisciplinares 

  Diversos trabalhos, cujo objetivo era levar aos alunos a 

possibilidade de apreensão de conteúdo sob um olhar interdisciplinar, 

foram realizados a partir do uso de jogos e brincadeiras, como recursos 

didáticos. Isso porque: 

[...] o jogo pode ser considerado o recurso do instinto mais 

importante para a educação. O jogo é conhecido popularmente 

como um instrumento apenas para a criança passar o tempo. 

Porém, segundo Vigotski (2003), a partir da observação, 

pode-se constatar de que o jogo está presente historicamente 

nas diversas culturas, representando uma peculiaridade que é 

natural do homem. Além disso, até os animais brincam, dessa 

forma, o jogo pode ter um sentido biológico. (COSTA et al., 

2016, p. 3). 

 

 Levando em conta que diversos autores se dedicam ao estudo da 

temática jogo, nos cabe apresentar algumas concepções sobre esse 

objeto para tornar claro como compreendemos neste trabalho. 

 Destacamos as contribuições de Kishimoto (1994) quando a 

autora esclarece que o termo jogo pode ser utilizado para representar 
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distintas situações e contextos em uma sociedade. Assim, destaca 

algumas ideias, como: 

✓ Jogo da política: associado à ideia do uso de estratégias – jogo – 

para vencer uma eleição; 

✓ Jogos de adultos: brincadeiras que estão relacionada ao universo 

adulto,  

✓ Jogos de crianças: associados ao universo infantil 

✓ Jogos de animais:  as atividades que os animais realizam para 

diversão; 

✓ Jogo enquanto instrumento, objeto para brincar: tabuleiro de 

xadrez, ludo, ou outros jogos de tabuleiro;  

E, outros termos, como: jogos educativos, jogos recreativos, os 

jogos de passatempos, são relacionados à finalidade que se pretende 

com a atividade. 

Neste sentido, podemos afirmar que a ideia de jogo está ligada 

ao sistema linguístico, a interpretação que um determinado indivíduo 

ou sociedade atribui a ele. 

 Apesar das diversas formas de uso do termo jogo, ele está 

envolvido em um conjunto de princípios que nos permite compreender 

sua dimensão. Um deles é que o jogo é constituído de um sistema de 

regras que orientam as pessoas à ação (HUIZINGA, 1999). Outro 

princípio do jogo sugerido por Kishimoto (1996), ao dimensioná-lo 

enquanto um instrumento educativo, é a função que ele precisa 

cumprir. Para isto, ela sugere que a função do jogo seja pensada sobre 

duas perspectivas, sendo: a função lúdica e a função educativa. Para 

a autora, o efetivo uso do jogo como ferramenta didática está 

condicionado à interdependência existente entre elas. Assim, o jogo 

deve cumprir sua função de diversão, alegria, sensação de bem-estar 

– que a experiência do indivíduo seja prazerosa -, e a função educativa 

– apreensão de aprendizado, conhecimento. Nesse sentido, aquele 

jogo que só diverte e não permite absorção de conhecimento ou aquele 



  96 
 

 
 

que só permite apreensão do conhecimento, mas não permite à pessoa 

diversão, não atingiu sua função. 

 Cabe ainda incluir nos princípios basilares da ideia de jogo – 

enquanto ferramenta pedagógica - à relação liberdade-orientação. Na 

visão de Cunha (2012) a utilização do jogo como estratégica didática 

precisa levar em conta que é necessário haver um equilíbrio entre esse 

binômio – liberdade-orientação, pois, à medida que a liberdade é 

maior, o jogo está mais para o prazer do que para o aprendizado 

(tratando especificamente do ambiente escolar) e aquele cuja 

orientação é preponderante, ele está mais voltado ao aprendizado do 

que para o prazer da experiência. 

 Diversas áreas de conhecimento, como a Pedagogia, a Geografia, 

a Biologia, a Matemática, e outras, veem nos jogos uma oportunidade 

de apresentar o conteúdo para os alunos sob o discurso de que é 

possível aprender melhor se for prazeroso. Claro que apesar de 

concordarmos com isto, é importante destacar que existem outras 

metodologias de ensino que também precisam estar em consonância 

com as necessidades dos alunos. 

 Outro princípio característico do jogo é sua natureza 

transdisciplinar. Ou seja, enquanto a pessoa brinca, as inúmeras 

situações vividas são constituídas de saberes muito particulares de 

diversas áreas de conhecimento. 

 A partir desse cenário dos jogos na educação, consideramos que 

as práticas pedagógicas que procuram adotar o jogo como ferramenta 

didática podem ser caracterizadas como uma abordagem lúdico-

didática. Neste caso, estamos considerando que essa definição se trata 

de um posicionamento político-filosófico do professor. Ou seja, é uma 

questão de posicionamento, de convicções pedagógicas. 

  No estudo realizado por Mangi, et all., (2016) sobre as práticas 

interdisciplinares nas aulas de Educação Física, os autores indicam que 

para a realização de um trabalho para além das divisórias das 
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disciplinas é necessário modificar as estruturas do senso comum da 

forma de ensinar e aprender.  

  Na experiência realizada no Núcleo Ateliê Interdisciplinar, os 

autores afirmam que apesar de não haver um padrão na concepção 

desse tipo de trabalho para atingir a interdisciplinaridade, existem 

alguns princípios que merecem ser observados, como: criar 

possibilidades que propiciem ser desafiador, haver interligações, 

conexões e que sejam significativas para os alunos (MANGI et al., 

2016). 

  No trabalho realizado por Costa Rosa e Oliveira (2019), com 

oficinas de jogos interdisciplinares nas aulas de Educação Física para 

alunos do 4. ° ano, houve participação ativa dos alunos, provocada 

com a estratégia de propor desafios a eles. Outro destaque 

interessante na experiência realizada por Costa Rosa e Oliveira (2019) 

está associado à compreensão de que a possiblidade da aprendizagem 

não está no jogo em si, mas nas ações que são desencadeadas a partir 

das intervenções e dos desafios propostos. 

  No projeto realizado por Oliveira et al. (2015) a partir do uso de 

jogos gigantes, parte de um projeto interdisciplinar, aplicado com 

acadêmicos do curso em licenciatura em Educação Física, e depois 

aplicado também com alunos de 2° e 3º série da educação infantil, 

procurou trabalhar a integração de conteúdos de 3 disciplinas, sendo: 

Educação Física, Língua Portuguesa e Artes.  

  O objetivo do trabalho de Oliveira et al. (2015) com os alunos 

pedia para que eles construíssem um jogo que contemplasse os 

conhecimentos dessas 3 disciplinas – Artes, Língua Portuguesa e 

Educação Física. Os autores notaram que todos os alunos participaram 

efetivamente com os jogos, com entusiasmo e demonstraram 

apreensão dos conteúdos propostos, demonstrando que os jogos 
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gigantes se efetivaram com uma excelente ferramenta para a 

aprendizagem. 

  Os jogos eletrônicos também têm confirmado serem alternativas 

viáveis para a realização de projetos educacionais de caráter 

interdisciplinar. O experimento realizado por finco et al. (2015) com 

estudantes de 8 a 14 anos da região sul do Brasil, demonstrou que o 

uso dos Exergames precisa estar envolvido no universo do jogo. Isto 

porque, desta forma, a possibilidade de a experiência acontecer dentro 

de uma atmosfera lúdica é maior, provocando nos participantes 

motivação para a realização dos exercícios físicos.  

  Algumas experiências, especificamente as de formação de 

professores, tem se mostrado positivas, quando o tema é 

interdisciplinaridade e o objeto é o jogo. Contudo, as experiências de 

Neto et al. (2016) tem nos alertado que os acadêmicos necessitam 

participar do processo, da construção, da elaboração das propostas de 

trabalhos interdisciplinares. Para isto, segundo os autores, é 

interessante a utilização de estratégias de envolvimento, como por 

exemplo, a construção de jogos. Isto, promove no aluno um exercício 

de reflexão, e assim, melhor compreensão sobre as práticas propostas.  

 É importante destacar ainda que mesmo tratando-se de trabalhos 

voltados à formação de professores, com o intuito de sensibilizá-los 

para um olhar interdisciplinar da educação, essas intervenções 

também precisam estar envolvidas dentro de uma atmosfera 

especificamente construída pelas experiências dentro de um jogo. Isto 

tem provocado nos alunos, maior envolvimento e motivação para o 

cumprimento das tarefas (NETO et al., 2016). 

 Outra experiência realizada com estudantes universitários, cuja 

proposta era a construção de jogos para o ensino de fisiologia, no curso 

de Ciências Biológicas, reforçou a necessidade de construir um 

ambiente lúdico para a aprendizagem. Esse estudo relata a experiência 
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de alunos do ensino superior matriculados do curso Licenciatura Plena 

em Ciências Biológicas, na qual os alunos deveriam citar metodologias 

alternativas de ensino com a construção de jogos. Os jogos foram 

produzidos e utilizados para o desenvolvimento da disciplina de 

Fisiologia Humana.  Segundo os autores do experimento, os alunos 

demonstraram interesse na proposta, motivados pelos desafios 

apresentados a eles (GOMES; SOARES, 2020). 

  A necessidade de contar com um ambiente lúdico também é 

reforçada por Costa e Oliveira (2016). Os autores identificaram que os 

alunos demonstraram motivação ao se envolverem em atividades que 

os desafiassem a resolver os problemas apresentados, em formato de 

jogo. Porém, reforçam também que a real efetivação de trabalhos sob 

o princípio da interdisciplinaridade, depende do envolvimento de toda 

a estrutura da escola. 

 

3. O Laboratório de Práticas Interdisciplinares  

  O Laboratório da Práticas Interdisciplinares (LPI) surgiu como 

estratégia da área de Linguagens Cultural e Corporal (LCC) de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) para levar aos alunos um olhar 

interdisciplinar sobre sua área de conhecimento em específico, com 

outras áreas. Assim, os profissionais com formação em Educação 

Física, Artes Visuais e Música, que atuam nos respectivos cursos na 

modalidade EAD, organizaram um calendário e definiram temas 

específico para cumprir essa tarefa. 

  O LPI analisado foi trabalhado com o tema Jogo, realizado e 

apresentado no estúdio da IES, no dia 12 de março de 2019 das 18h 

às 21h40. Este horário foi organizado em 4 blocos de 40 min. Para sua 

concepção foram considerados alguns princípios, como: a) 

interatividade com os alunos; b) clima divertido c) que fosse 

eminentemente prático. 
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  Como estratégias para atender o princípio da interatividade, 

foram utilizadas as seguintes estratégias: participação no chat 

enviando perguntas para serem respondidas durante a aula; interação 

nas redes sociais Facebook e Instagram, nas quais os alunos postavam 

fotos e vídeos da sua participação nas atividades em casa e marcavam 

o perfil da área.  

  Também foram convidados vários polos que participaram ao 

vivo, acompanhando cada jogada, podendo, por meio da motivação 

dos professores, torcer para um dos integrantes. Nessa direção, 

supomos que as pessoas que assistiam no polo eram contagiadas com 

o elemento da disputa, do desafio, uma vez um professor representava 

sua equipe, gerando uma tensão entre os participantes, um dos 

elementos evidenciados em um jogo. 

  Ouras ferramentas de interação foram utilizados pelos 

professores no estúdio, como Mentimenter e Kahoot, no qual os alunos 

que estavam assistindo o LPI respondiam alguns questionamentos 

realizados por eles. Desses questionamentos, foi organizado uma 

nuvem de palavras, que faz com que os participantes respondam 

rapidamente, por meio de um link disponibilizado no chat, o que os 

professores solicitam. Geralmente esse aplicativo é para mostrar as 

palavras que se encontram em evidências daquele determinado 

assunto, ou o que vem em mente primeiro. 
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Figura 01: interatividade com nuvem de palavras 

Fonte: os autores 

 

 Foi perguntado às pessoas que assistiam o LPI qual a palavra que 

melhor representava a ideia de jogo Para responder, era acessado um 

QRCODE que dava acesso ao link do Mentimeter da questão. Conforme 

demonstra na figura 01, os temos mais recorrentes como 

representantes da ideia do jogo foram: diversão, competição, 

brincadeira, entretenimento, aprendizado e dinâmica. 

  Para apresentar o tema da aula sob uma atmosfera do princípio 

da diversão, o conteúdo foi organizado dentro de ambiente que 

simulava um jogo, no qual cada professor que estava no estúdio era 

um jogador. Esse jogo consistia em um tabuleiro com várias casas 

numeradas de forma crescente até o número 36 (trinta e seis). O 

movimento das peças dos jogadores era feito a partir do número que 

saia no dado, lançado virtualmente. Jogava-se com um toque na tela 

que acionava o dado e os avanços eram feitos de acordo com os pontos 

obtidos. Nas casas do tabuleiro continham variados tipos de jogos 

atividades que os participantes deveriam realizar - para quem 

ocupasse determinada casa durante a dinâmica do jogo -. Outras 

possibilidades, como “avance 2 espaços”, “volte 2 espaços” e “perca 

sua vez” também se referiam às movimentações do jogo de tabuleiros. 
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Figura 02: Tabuleiro do jogo utilizado na aula 

Fonte: os autores. 

 

  Durante a movimentação do jogo e conforme a casinha que o 

professor ocupava, de acordo a figura 02, eram realizados 

comentários, fazendo a discussão de como a experiência do jogador 

transitava por diferentes áreas do saber. 

  Foram utilizadas estratégias que estavam em consonância com o 

princípio de interatividade como procedimentos para atender o 

princípio de ser eminentemente prático. Isto porque a intenção era 

provocar a participação dos alunos por meio de interação nos stories 

na rede social (Instagram). Entre outras atividades. Entre elas, os 

alunos foram instruídos, durante a aula ao vivo, a gravarem pequenos 

vídeos ou tirarem fotografias das atividades realizadas durante o LPI e 

marcar o perfil da área nas redes sociais.  

  Ainda, o tabuleiro foi organizado com jogos de várias naturezas 

– motor, musical, artístico -, de épocas diversas, com níveis de 

dificuldades distintos e objetivos. Pois, visava contemplar muitos 

públicos.  
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  É sabido de que o jogo e a brincadeira estão presentes em todos 

as fases da vida dos seres humanos e por isso, é uma característica a 

afinidade, o gosto pela participação em algum deles. Isto, 

provavelmente se deve à referência que cada um tem a partir de suas 

experiências de vida.  

  Entre as atividades realizadas, estão “Just dance” e “Bop it”. “Just 

dance” é um jogo de dança em que os participantes copiam a 

coreografia mostrada no vídeo, onde a proximidade dos movimentos 

dará a nota final. No “bop it” a intenção era simplesmente repetir a 

sequência de gestos indicadas verbalmente pelo brinquedo.  

 

Figura 03: interação ao vivo dos polos  

Fonte: Instagram. 

 

  Durante o desenvolvimento das práticas, alguns polos que foram 

previamente convidados eram colocados no ar, permitindo que todas 

as pessoas que estavam assistindo pudessem visualizar a interação dos 

mesmos nas atividades realizadas, conforme demonstra a figura 03. 

 

Metodologia 

Para a busca de subsídios sobre a constituição de práticas 

interdisciplinares a partir dos jogos, foi utilizado o banco de dados da 

plataforma Google Acadêmico, com um recorte temporal de 2015 até 

2020.  Foram utilizadas as pesquisas, experiências e relatos mais 

recentes no tema abordado. A pesquisa das publicações ocorreu entre 
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os dias 7, 8 e 9 de setembro, de 2020 com as seguintes palavras-

chave: interdisciplinaridade, jogos, laboratório de jogos, laboratório, 

relatos, jogos acadêmicos, jogos interdisciplinares, Educação Física, 

oficina, laboratório de práticas 

      A partir dos resultados gerais encontrados na base de dados, foi 

realizado um refinamento, onde foram encontrados 30 artigos. Após a 

seleção de alguns deles, um novo refinamento foi realizado a partir dos 

resumos das pesquisas e as obras selecionadas foram 10. Estes artigos 

atendiam o objetivo deste estudo que era analisar os trabalhos que 

tratassem da utilização dos jogos, enquanto recurso didático, para o 

desenvolvimento de práticas interdisciplinares no ambiente 

educacional.  

Também foi realizado uma análise do laboratório praticado em 

uma instituição de ensino superior no dia 12 de março de 2020, 

ministrada pelos professores dos cursos de Educação Física, Artes 

Visuais e Música. 

 

Resultados obtidos no decorrer da execução da pesquisa 

  A bibliografia especializada sobre jogos e interdisciplinaridade 

demonstra haver sintonia entre esses dois objetos. Assim, mesmo que 

o jogo seja visto de forma restrita – enquanto ferramenta didática – 

ele apresenta um potencial pedagógico significativo para as discussões 

interdisciplinares. 

  Nos artigos que tratam sobre o jogo como estratégia 

metodológica para trabalhos interdisciplinares, foi possível identificar a 

preocupação dos autores em destacar a existência de alguns princípios 

básicos da utilização dos jogos, como estratégia didática, para que 

conseguissem atingir os objetivos desejados, como: desafio, ludicidade 



  105 
 

 
 

  Outro destaque encontrado nos estudos levantados está na 

convicção dos autores de que se não houver uma atmosfera própria 

para a utilização dos jogos, é improvável que as expectativas de 

envolvimento dos participantes, e consequentemente dos resultados 

esperados, sejam efetivados. 

  Mais um ponto em comum encontrados nos artigos, tem a ver 

com a necessidade de construir na escola um ambiente que ofereça 

condições para pensar interdisciplinarmente. E, para que isto se efetive 

é preciso cuidar para que esses trabalhos não fiquem ligado somente 

aos professores, mas que haja a participação de toda a escola. 

  O Laboratório de Práticas Interdisciplinares estudado apresentou 

as diversas características necessárias para que seja considerado um 

trabalho interdisciplinar, como: a construção de uma atmosfera lúdica, 

com o envolvimento dos participantes de forma ativa e ainda propondo 

desafios durante a aula.  

 

Considerações finais 

  A utilização do jogo como estratégia didática para os 

desenvolvimentos de práticas metodológicas interdisciplinares é 

comum no ambiente educacional, seja com a aplicação em alunos ou 

na formação de professores. Sua característica de envolvimento, 

absorvendo a atenção dos alunos é um dos fatores que leva os 

educadores a adotarem ele como alternativa viável. 

  O LPI não pode ser enxergado como projeto para a implantação 

de um ensino interdisciplinar em virtude da natureza de um projeto 

exigir que ocorra em um período maior e que os alunos participem de 

forma mais intensa no processo. Para que LPI possa trazer resultados 

mais efetivos, há a necessidade de que ele seja pensado de forma a 

ser realizado por um período de duração que existam as etapas nas 

quais, existem outras estratégias interligadas. 
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 É necessário destacar que este estudo se concentrou em fazer uma 

análise da temática jogo e a interdisciplinaridade a partir da estrutura 

da proposta realizada no LPI. Desta forma seria possível identificar se 

o discurso dos professores está em consonância com a estrutura, ou 

ainda há dificuldade em ser interdisciplinar. 
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Eduardo Emílio Lang Mares da Costa 

 

 

Introdução 

Muito se discute sobre a importância do relacionamento 

professor-aluno e de atividades que aliem teoria e prática no processo 

de aprendizagem. Quando se trata de ensino presencial, fica fácil a 

aproximação entre as pessoas e a aplicação de atividades práticas 

sobre os conteúdos trabalhados e estudados em sala de aula. Na 

modalidade de educação a distância, estas questões se apresentam 

como um dos, se não o maior, desafio deste tipo de educação. 

As questões do relacionamento surgem como uma dificuldade 

para que se concretize o processo de ensino-aprendizagem, pois a 

distância afeta tanto a racionalidade quanto o a afetividade humana. 

“Não raro, vê-se tal questão como uma das limitações da EaD e, 
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portanto, com potencial para mitigar seu valor.” (VERGARA, 2007, p. 

1). 

A chegada da pandemia da COVID-19 e das orientações de 

isolamento social mudaram os conceitos de educação e interação e 

obrigaram as instituições de ensino a se adaptarem aos novos desafios 

(UNITED NATIONS, 2020). Se a questão do relacionamento professor-

aluno já era uma dificuldade na EaD, a pandemia evidenciou ainda mais 

o problema, expandido a discussão para toda e qualquer modalidade 

de ensino. 

Com o intuito de aproximar tanto professor-aluno quanto teoria-

prática, algumas ferramentas são utilizadas pelos cursos de Educação 

a Distância (EaD), como programas interativos e ao vivo transmitidos 

pelos ambientes virtuais de aprendizagem e pelas redes sociais. Na 

Instituição de Ensino Superior (IES) avaliada neste estudo, o 

Laboratório de Práticas Interdisciplinares (LPI) é um destes recursos, 

que surgiu com a proposta de levar até o aluno de forma dinâmica e 

interdisciplinar, atividades práticas sobre temas gerais e atuais dos 

cursos de Artes Visuais, Educação Física e Música. No entanto, antes 

da pandemia, o programa era transmitido de um estúdio amplo, onde 

professores dos 3 cursos interagiam ao vivo, via chat, com alunos que 

praticavam as atividades propostas, simultaneamente à sua execução. 

Com a propagação da COVID-19 no mundo e no Brasil (BRASIL, 2020; 

WHO, 2020b), o programa teve que ser reestruturado para cumprir as 

exigências sanitárias (OPAS, 2020), mas sem perder a essência 

interdisciplinar e as características práticas da atividade. Assim, o LPI 

foi ao vivo, com cada professor gerenciando o programa de sua casa, 

sob uma temática bastante oportuna para o momento: “O que nos 

conecta? Desafios e possibilidades em tempos de isolamento social.” 

O objetivo deste estudo foi descrever os resultados e os recursos 

de interação utilizados no primeiro LPI realizado integralmente a 

distância, tanto por professores quanto alunos.   
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Isolamento social x distanciamento físico 

Segundo Zaruvini (2020a), o isolamento social pode ser definido 

como a ausência de contatos, interações sociais e relações com 

familiares, amigos, vizinhos e pessoas da comunidade em que se está 

inserido. Muito diferente do conceito de “querer ficar um tempo 

sozinho”, o real isolamento social pode causar altos níveis de estresse, 

afetando a saúde tanto mental e emocional, quanto física. 

A Dra. Julianne Holt-Lunstad, professora de psicologia e 

neurociência da Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos, em 

entrevista à matéria escrita por Zaruvini (2020a), ressalta que há 

fortes evidências de que o isolamento social aumenta o risco de 

mortalidade prematura. 

As alterações são físicas e o cérebro reage com a diminuição do 

tamanho e da plasticidade do hipocampo, região responsável pelo 

aprendizado e pela memória. A amígdala, glândula que regula a 

resposta ao medo e à ansiedade, é ativada provocando descargas do 

hormônio cortisol que causa grave estresse no organismo, com 

alterações físicas e emocionais. Quanto mais tempo o confinamento 

dura, mais pronunciadas essas mudanças se tornam. 

Uma das principais medidas para conter a disseminação do 

coronavírus é o isolamento social. Assim, a expressão isolamento ou 

distanciamento social tem sido amplamente difundida nos meios de 

comunicação. Preocupada com o efeito que a palavra “isolamento” 

pode provocar na saúde mental das pessoas, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) sugere o uso do termo “distanciamento físico” (WHO, 

2020b). O principal intuito da OMS com esta medida é deixar claro para 

as pessoas que este distanciamento não significa que deve ser cortado 

qualquer tipo de contato com família e amigos (ZARUVNI, 2020b). 
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Nesse contexto, a mídia social pode ter um efeito positivo ao 

aproximar as pessoas umas das outras socialmente e mantendo o 

distanciamento físico tão necessário em tempos de pandemia 

(AMINNEJAD; ALIKHANI, 2020). É uma estratégia que pode minimizar 

os efeitos psicológicos da crise a longo prazo. É necessário enfatizar 

que se distanciar dos outros não significa estar emocional ou 

socialmente distante. Manter ligações com outras pessoas é essencial 

para a saúde física e mental e, para isso, as redes sociais são uma 

ferramenta única e extremamente eficiente. 

 

O distanciamento social intermitente e a imunidade de rebanho 

A pandemia do novo coronavírus afetou o mundo todo e colocou 

cientistas e epidemiologistas de todas as nações para trabalhar em 

projeções de curto e longo prazo como uma forma de preparar a 

população para atenuar a propagação da COVID-19 (ALWAN et al., 

2020) 

Uma evidência recente, aponta que medidas de distanciamento 

social para conter a pandemia do novo coronavírus podem ser 

necessárias de maneira intermitente até 2022 (KISSLER et al., 2020). 

Além disso, mesmo que se estabeleça uma aparente eliminação da 

doença com a imunização por meio da vacina, a vigilância sobre a 

doença deverá ser mantida até 2024 devido à possibilidade de um novo 

surto (KISSLER et al., 2020). 

Embora já tenhamos vacinas aprovadas e a vacinação já tenha 

iniciado em muitos países, a discussão gira em torno de até quando e 

em que medida os países manterão as orientações de distanciamento 

social para conter o vírus e não colapsar o sistema de saúde, 

considerando que mesmo após vacinadas as pessoas ainda podem 

transmitir o vírus (RODRIGUES, 2020). 
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Fernando Rodríguez, professor de medicina preventiva e saúde 

pública da Universidade Autônoma de Madri, em entrevista à matéria 

escrita por Rodrigues (2020), declara que o isolamento social é a forma 

mais barata de conter o vírus, mas defende o isolamento intermitente, 

no qual se orienta o isolamento total por um tempo, depois a liberação 

do convívio social para que as infecções aumentem e as pessoas 

desenvolvam gradualmente a imunidade de rebanho e, quando as 

infecções forem muito elevadas a ponto de sobrecarregar o sistema de 

saúde, se retome o isolamento novamente e assim sucessivamente. 

Nesta mesma reportagem, o conceito de imunidade de rebanho 

“está ligado a um número específico de indivíduos de uma população 

que adquire imunidade contra uma infecção e, por extensão, ajuda a 

deter sua propagação”, ou seja, a imunização da população não se 

daria pela vacinação em massa e sim pelo aumento do número de 

pessoas que contrairiam a doença e, consequentemente, ficariam 

imunes a ela (RODRIGUES, 2020, on-line). 

Especialistas afirmam que, caso se consiga chegar a um patamar 

em torno de 60% a 70 % de pessoas imunes, é possível sufocar o 

contágio do vírus. Esta teoria é uma unanimidade entre os cientistas, 

mas há discordância quanto à forma de se obter essa taxa de 

imunidade. 

Parte deles defende a busca desta imunidade de forma ativa, ou 

seja, por meio da teoria da imunidade de rebanho, expondo as pessoas 

à infecção, o que conteria o vírus sem afetar tão drasticamente o setor 

econômico. 

A outra parcela defende que esse patamar deve ser alcançado de 

forma gradativa e natural ou por meio da aplicação de vacinas, pois a 

teoria da imunidade de rebanho levaria a um número ainda mais 

elevado de mortes em todo o mundo, além de se correr o risco de não 
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identificar o exato momento de se retomar o isolamento e 

sobrecarregar o sistema de saúde novamente. 

O isolamento intermitente, já adotado por vários países com a 

codificação por bandeiras – amarela, laranja e vermelha –, parece ser 

a solução comum às duas correntes. De acordo com Rodrigues (2020), 

o isolamento intermitente se apresenta como um caminho 

intermediário para permitir a reabertura da economia sem 

sobrecarregar o sistema de saúde, recorrendo à volta do isolamento 

social sempre que o número de casos estiver alto demais. 

 

Artes, música e exercício físico em tempos de pandemia 

Isoladas em suas casas, as pessoas se viram sem opções de lazer 

e o primeiro mês se passou na esperança de que tudo voltaria logo ao 

“normal”. No entanto, os números de contaminados e mortos foram 

crescendo assustadoramente e a necessidade de se manter em casa 

ficou sem data para terminar. 

Um novo normal teve que ser desenhado. Profissionais tiveram 

que reinventar suas atuações. E as artes, a educação física e a música, 

em releituras criativas, trouxeram entretenimento, conforto e alegria 

para uma realidade tão difícil e assustadora. 

A prática de exercícios físicos ganhou destaque logo no início da 

pandemia. Com os sedentários entre os grupos de risco da COVID-19, 

a busca por uma atividade física online que ajudasse a melhorar a 

saúde e preencher o vazio foi grande (MATHIAS; DOMINSKI, 2020). 

Personal trainers ganharam mais um mercado: o das aulas por 

plataformas digitais. Famosos compartilharam seus treinos em lives no 

Instragram e Facebook para incentivar as pessoas a sairem do sofá e 

se movimentarem. Aplicativos de atividade física ficaram em evidência, 

permitindo a prática de exercícios físicos tanto de modo recreativo, 
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como parte do treinamento dos atletas de rendimento, tudo realizado 

na segurança e conforto dos lares. 

A música encheu os lares de felicidade com as lives e as 

serenatas invertidas. Enquanto das varandas de suas casas, artistas 

anônimos levaram alento a centenas de pessoas com seu talento 

musical, artistas de renome nacional e internacional arrebataram 

milhões de pessoas pelas plataformas digitais. 

Segundo Andrade (2020), quatro cantores brasileiros ficaram 

entre as cinco lives com maior audiência mundial. Em primeiro lugar 

no ranking, aparece a cantora Marília Mendonça – o sertanejo dominou 

o ranking – com a incrível audiência de 3,3 milhões de espectadores 

simultâneos em sua transmissão de 08 de abril de 2020. Os outros 

brasileiros que aparecem na lista são: a dupla Jorge & Mateus com 

3,16 milhões de fãs conectados, o precursor de shows solidários no 

Brasil, o cantor Gustavo Lima, com audiência de 2,76 milhões de 

pessoas e os irmãos Sandy e Júnior que, numa live bem familiar, 

levaram felicidade em formato de música para 2,54 milhões de 

pessoas. 

No campo das artes, artistas utilizaram sua criatividade 

solidariamente produzindo trabalhos e obras com o intuito de 

sensibilizar durante um momento tão delicado e difícil. Releituras de 

obras clássicas ficaram em evidência na internet e grandes museus, 

como foi o caso do Louvre (Paris), disponibilizaram boa parte de seu 

acervo para visitas online como forma de entreter e alimentar a alma 

das pessoas. Outra demonstração de como as artes têm persistido, 

apesar da pandemia, é a existência do Museu do coronavírus, que 

reúne diversas produções representativas produzidas durante a 

pandemia. 
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Procedimentos metodológicos 

Este estudo é exploratório descritivo, de abordagem qualitativa 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 188), realizado no ano 2020.  

 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares – Pré e pós 

pandemia 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares é uma atividade “ao 

vivo”, realizada a cada 7 semanas, em uma Instituição de Ensino 

Superior, produzida e ministrada pela área de Linguagens Cultural e 

Corporal, composta pelos cursos de Artes Visuais (Bacharelado e 

Licenciatura), Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) e Música 

(Licenciatura), cujo objetivo principal é interagir com os discentes por 

meio de atividades interdisciplinares, práticas e temáticas inerentes a 

todos os cursos em uma aula com duração de 3 horas.  

Até 2019, as atividades eram realizadas presencialmente, em 

estúdio próprio, na cidade de Curitiba. Com a declaração dada pela 

OMS em 11 de março de 2020, caracterizando a COVID-19 como uma 

pandemia (WHO, 2020a), e confirmada como estado de calamidade 

pública no Brasil, nove dias após (BRASIL, 2020), foi necessário 

reestruturar a metodologia do LPI, para que as atividades 

continuassem a ser ofertadas, contudo, sem o apoio físico do estúdio 

e cada docente alocado em sua residência.   

Desse modo, foi organizada uma escala com os docentes que 

participariam do primeiro LPI realizado com essa nova abordagem. Em 

seguida, definiu-se um tema atual, que fizesse referência aos novos 

hábitos e adaptações feitas devido à propagação da COVID-19, 

denominado de “O que nos conecta? Desafios e possibilidades em 

tempo de isolamento social”. 
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Organização dos blocos e coleta dos dados 

Com a definição do tema, os professores responsáveis pelo 

programa deram início à organização da estrutura, conteúdo e nas 

formas de interação, que pudessem ser realizadas remotamente por 

docentes e discentes. O LPI foi produzido e apresentado por 6 

professores (Artes Visuais: 2 professores; Educação Física: 2 

professores; Música: 2 professores), separado em três blocos:  

• Bloco 1: Foi realizado um debate entre os professores com a 

participação dos espectadores, sobre as terminologias 

“distanciamento social” e “distanciamento físico”, o ato de estar 

“sozinho” durante a pandemia e os meios de comunicação.  

• Bloco 2: Foram discutidas as novas possibilidades de mercado, 

no âmbito das Artes Visuais, da Educação Física e da Música, que 

surgiram ou foram potencializadas durante o período, por meio 

de atividades online e as projeções para o futuro. 

• Bloco 3: Foi realizado um fechamento sobre o papel das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) na EaD, e 

finalizado com a apresentação em vídeo, de uma atividade 

prática, organizada previamente com a participação dos alunos.  

Todos os dados apresentados na aula foram coletados em abril e 

maio de 2020, nas bases de dados PubMed, SciELO, com os descritores 

em português e inglês “Relações Interpessoais [Interpersonal 

Relations]”, “Relações Sociais [Social Relations]”, “COVID-19”, 

“Infecções por Coronavírus [Coronavirus Infections]” e “Educação a 

Distância [Education, Distance]”; no site da Organização Mundial da 

Saúde (https://www.who.int/); na plataforma de vídeos YouTube e em 

fontes confiáveis de conhecimento dos autores. Para a realização da 

atividade prática foram enviados avisos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) dos alunos, solicitando que os acadêmicos 

enviassem fotos relacionadas aos três cursos, demonstrando como 

estavam fazendo para manter as atividades físicas e artísticas dentro 
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das suas casas, juntamente com o Termo de Autorização de Imagem 

e Voz, devidamente preenchido e assinado.  

O LPI foi transmitido pelo canal do YouTube da área de 

Linguagens Cultural e Corporal 

(https://www.youtube.com/channel/UC8cvxn-KYnFWqMNNQrdlVTQ) 

com o apoio da plataforma de streaming StreamYard e das ferramentas 

de interação Mentimeter e Kahoot!. 

 

Resultados 

O “Laboratório de práticas interdisciplinares: O que nos conecta? 

Desafios e possibilidades em tempo de isolamento social”, foi ao ar no 

dia 07 de maio de 2020, das 18h30min às 21h30min e teve, até o 

momento, 1.670 visualizações. 

No primeiro bloco, após apresentação dos professores e 

introdução ao tema, foi disponibilizada uma “nuvem de palavras” com 

o seguinte questionamento: “O que é estar sozinho?”. Ao longo do 

bloco, a nuvem foi sendo preenchida pelos participantes, apresentada 

e discutida pelos professores (Figura 1). 

Na sequência, foi feita uma reflexão acerca da solidão, com a 

apresentação de diversas obras que remetiam a algum tipo de 

sentimento de solidão e isolamento, como o “Sol da manhã”, de 1952, 

e o “Quarto de hotel”, de 1931, do pintor norte americano Edward 

Hopper. As imagens foram analisadas para além das obras de arte. 

Refletiu-se sobre o uso das imagens como representação, comunicação 

e simulação da realidade, trazendo um diálogo da atualidade em 

tempos de pandemia.  

 



  117 
 

 
 

 

Figura 1. Nuvem de palavras preenchida pelos espectadores do programa. 

Fonte: YouTube. 

 

Ainda no primeiro bloco, foi feita a distinção entre 

“distanciamento social” e “distanciamento físico”, com base em dados 

reportados por especialistas em saúde mental e na Organização 

Mundial da Saúde, que alertavam sobre a troca do termo 

distanciamento social para distanciamento físico, com o objetivo de 

minimizar os possíveis impactos psicológicos gerados aos mais 

suscetíveis. Afinal, as pessoas não estavam necessariamente distantes 

socialmente e sim, fisicamente. Nesse momento, foi lançada uma nova 

enquete aos participantes, com a seguinte pergunta: “Você está 

conectado socialmente com seus amigos e familiares neste período?”, 

com 4 opções de resposta, desde “Não, não estou conectado” até “Sim, 

estou conectado mais do que antes” e a maior parte dos espectadores 

dizendo estarem conectados mesmo durante as restrições de contato 

físico.  

O primeiro bloco foi encerrado com a análise das formas de 

comunicação utilizadas pelos participantes, tendo as “chamadas de 

vídeo” e “uso das redes sociais” como as mais reportadas, e as 

“ligações telefônicas” como as menos relatadas.  
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No segundo bloco, destacou-se as novas oportunidades de 

mercado e o que estava sendo feito de positivo no Brasil e no mundo 

para superar as dificuldades de atuação nos diversos setores, em 

especial, com o uso das TICs. Uma destas oportunidades foi 

proporcionada pela IES em questão, com o programa “Pra Vida Não 

Parar”, cujo objetivo era disponibilizar gratuitamente a toda a 

comunidade, diversas atividades online, como aulas de canto, pintura, 

promoção de atividade física, entre outras. Com base neste programa, 

foi realizado um quiz interativo composto por 8 questões, elaborado 

por meio da ferramenta Kahoot! e compartilhado com os espectadores, 

com o intuito de testar o conhecimento dos participantes sobre as 

atividades oferecidas no “Pra Vida Não Parar” (figura 2). 

 

 

Figura 2. Quiz interativo sobre as oficinas do programa Pra Vida Não Parar. 

UNINTER, 2020. 

Fonte: YouTube. 

 

Em seguida, um professor de cada curso - Artes Visuais, 

Educação Física e Música – apresentou as tendências no campo de 

atuação dos respectivos cursos.  

Em Educação Física, foi demonstrado o aplicativo HomeCourt®, 

que é um jogo ativo, utilizado em mais de 200 países com fins 

recreativos e de treinamento esportivo para diversas faixas etárias. 

Ainda, foi transmitido parte do treinamento físico de uma equipe de 
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futebol profissional, realizado inteiramente online, com os atletas e 

comissão técnica alocados em diferentes locais, mas todos realizando 

a atividade sincronamente.   

Em seguida, o professor de Artes Visuais apresentou o vídeo, 

“Arte e a Pandemia”, com diferentes manifestações artísticas 

relacionadas aos novos hábitos adquiridos na pandemia da COVID-19, 

como uso de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos. 

Foi apresentado e debatido ainda, acerca de releituras de obras como: 

“Última Ceia”, de Leonardo da Vinci, mas sem a representação das 

pessoas, em alusão ao distanciamento físico.  

Por fim, em Música, foi contextualizado e discutido sobre as lives 

e serenatas invertidas, que além de trazerem conforto aos ouvintes e 

espectadores, tiveram um papel social importante, com a arrecadação 

de fundos para auxiliar no combate à pandemia, em especial aos mais 

vulneráveis. Para representar as lives, foram transmitidos alguns 

trechos, trechos desde a megaprodução na residência do Dj Alok, até 

o canto em anonimato, registrado por vizinhos de um prédio em São 

Paulo. 

O terceiro e último bloco trouxe a discussão para a EaD nos 

diferentes níveis. Como ponto inicial, foi demonstrado que essa 

modalidade já acontecia muito antes da pandemia, fazendo um breve 

relato do início da EaD, em que os testes eram enviados por cartas, 

resolvidos e devolvidos também por cartas. Em seguida, foi feito um 

diálogo acerca do uso das TICs como ferramentas de apoio, que trazem 

maior praticidade e velocidade no ensino, mas em nenhum momento 

suprem o “estar junto”, não necessariamente de modo físico, mas no 

papel de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, considerando 

o ser humano como um ser sociável e que vive no coletivo. 

Para finalizar o bloco e a aula, foi transmitido o vídeo produzido 

a partir das fotos enviadas pelos alunos, demonstrando como eles 
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estavam se mantendo ativos fisicamente e artisticamente dentro das 

suas residências, enquanto respeitavam o distanciamento físico (figura 

3). 

 

Figura 3. Vídeo produzido em coparticipação professores e alunos. 2020. 

Fonte: YouTube. 

 

Considerações finais 

Este foi o primeiro Laboratório de Práticas Interdisciplinares 

realizado integralmente a distância, por todos os envolvidos no 

programa. Com base na literatura, foi constatado que o termo 

distanciamento físico é mais adequado do que distanciamento social, 

pois mesmo que fisicamente separados, boa parte dos indivíduos 

manteve as suas relações sociais com o apoio das videochamadas e 

das redes sociais. Estas ferramentas se mostraram essenciais para a 

continuidade das atividades profissionais e de educação nos cursos de 

Artes Visuais, Educação Física e Música, potencializando as aulas online 

e a Educação a Distância, além de trazer uma nova possibilidade de 

atuação tanto durante a pandemia, quanto no período pós-pandêmico.  

Por fim, embora as tecnologias de informação e comunicação 

sejam facilitadoras do processo ensino-aprendizagem, a relação 
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interpessoal deve permanecer constante para que o sucesso seja 

alcançado, fazendo uso adequado da interatividade síncrona, por meio 

de ferramentas especializadas e da participação ativa dos alunos.  
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7 

LABORATÓRIO DE PRÁTICAS NA EAD: A FESTA 

JUNINA A PARTIR DE UMA VISÃO 

INTERDISCIPLINAR 

 

Marina Toscano Aggio 

Florinda Cerdeira Pimentel 

Thaisa Rodbard Mileo 
 

Introdução 

Os temas desenvolvidos no Laboratório de Práticas, ministrados 

pela Área de Linguagem Cultural e Corporal (LCC) surgiram a partir do 

grupo de estudos, de uma Instituição de Ensino Superior (IES) da 

capital paranaense, intitulado, “EaD, Presencial e o Híbrido: vários 

cenários profissionais, de gestão, de currículo, de aprendizagem e 

políticas públicas”, na linha de pesquisa “Educação Física na educação 

a distância: histórico, cenário e perspectivas e Perspectivas do ensino 

de arte na EAD”. 

As reuniões acontecem quinzenalmente e contam com a 

participação dos professores dos cursos de Educação Física, Artes 

Visuais e Música e com os alunos do Programa de Iniciação Científica 

(PIC), totalizando aproximadamente 24 integrantes. A cada encontro 

são discutidas temáticas que buscam trazer reflexões para os cursos, 

sempre dentro de uma visão interdisciplinar. 
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No início do ano de 2020, foi realizado um levantado sobre as 

temáticas com maior relevância para a área e na sequência, foram 

agendadas as datas que iriam ocorrer os Laboratórios de Práticas 

Interdisciplinares, durante o ano letivo, com o objetivo de discutir os 

temas propostos.  Neste caso, O LPI é realizado a cada nove semanas.  

Nesta aula contamos com a participação de seis professores, 

sendo dois de cada curso, além da participação dos alunos ao vivo pelo 

chat. Devido à pandemia do Corona vírus, este Laboratório de Práticas 

Interdisciplinares - LPI aconteceu de forma remota, com transmissão 

pelo canal do Youtube da área, utilizando a ferramenta de 

compartilhamento StreamYard.  

A escolha do tema se deu devido à proximidade das datas de 

comemoração das festas juninas, tradição popular em todo Brasil e viu-

se a necessidade de abordar o assunto, especialmente em relação à 

quebra de estereótipos em relação ao papel dos educadores de Artes 

Visuais e Música e educação física no ambiente escolar na preparação 

destas festividades. Além de promover acesso às diversas 

manifestações culturais, em conformidade com a BNCC, com a chegada 

da pandemia, a necessidade de abordagem do tema viu-se mais do 

que significativa, pois foi um momento de reflexões sobre a 

importância de se preservar nossa cultura, mesmo com o 

distanciamento social. 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares abordado neste 

artigo aconteceu, como previsto, no mês de julho, mais precisamente 

na data 02/07/2020, porém o planejamento das atividades iniciou com 

um mês de antecedência, para que todos os procedimentos fossem 

realizados com sucesso. Para isso, foram realizadas quatro reuniões; a 

primeira reunião entre os seis professores da equipe, aconteceu no 

04/06/2020; a segunda reunião aconteceu em 26/06/2020; a terceira 

reunião ocorreu no dia 29/06/2020 e quarta e última reunião que 
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antecedeu o programa, aconteceu no dia 01/07/2020. O programa foi 

ao ar, na data de 02/07/2020. 

Neste sentindo, objetivo desse estudo foi de descrever e analisar 

experiências vivenciadas pelos professores dos cursos de graduação 

em Educação Física, Artes Visuais e Música de uma Instituição de 

Ensino Superior antes e durante o programa ao vivo do Laboratório de 

Práticas Interdisciplinares. Como objetivos específicos, descrevemos e 

analisamos os percursos pedagógicos realizados pela equipe de 

professores do LPI, considerando a temática da Festa Junina, como 

reflexão na interdisciplinaridade. 

Para isto, a metodologia utilizada no estudo foi o levantamento 

bibliográfico, considerando os principais temas relacionados à Festa 

Junina a partir de um olhar interdisciplinar, com base no item três da 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular, o qual destaca que devemos 

valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural, além da descrição das vivências 

relacionadas ao LPI. Este artigo é também um relato de experiência, 

pois descreve e analisa as vivências relacionadas ao LPI com o tema 

Festa Junina. 

Os resultados do estudo revelaram a necessidade de discutir os 

conteúdos a partir de uma visão interdisciplinar, a fim de ampliar os 

conhecimentos dos alunos e compreender as diferentes visões dos 

saberes. Como reflexões, pode-se destacar a importância da 

interdisciplinaridade a fim de romper as barreiras entre as disciplinas 

e promover a construção dos conhecimentos em comum a todos os 

alunos e alunas que participaram durante o programa ou para aqueles 

que tiveram a oportunidade de assistir, em outro momento, o 

programa gravado. 
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Objetivos 

O objetivo desse estudo foi de descrever e analisar experiências 

que foram vivenciadas pelos professores dos cursos de graduação em 

Educação Física, Artes Visuais e Música de uma Instituição de Ensino 

Superior antes e durante o programa ao vivo do Laboratório de Práticas 

Interdisciplinares. Como objetivos específicos, descrevemos e 

analisamos os percursos pedagógicos realizados pela equipe de 

professores do LPI, considerando a temática da Festa Junina, como 

reflexão na interdisciplinaridade. 

 

Referencial teórico 

Sempre pautado por um cronograma, o grupo de pesquisa busca 

discutir os temas relevantes que possam trazer práticas reflexivas aos 

alunos dos cursos, bem como aos profissionais que procuram formação 

continuada em suas áreas de atuação. Desta forma, as temáticas são 

escolhidas a partir da aproximação conceitual de cada professor. 

Assim, ficou definido as seguintes temáticas sobre a festa junina: 

a Arte e Cultura popular brasileira; a expressão corporal e a música; 

as comidas típicas das festas juninas; a relação das Artes Visuais com 

a festa junina; as discussões sobre as brincadeiras e o impacto 

financeiro das festas juninas. 

O início das discussões do Laboratório de Práticas se deu com a 

temática “Arte e Cultura popular brasileira”, na tentativa de construir 

a relação entre as festas juninas originadas no mundo, as datas 

comemoradas pela Igreja Católica e as comemorações populares 

brasileiras. 

Estudos mostram que a chegada do verão no hemisfério norte 

europeu era sinal de solo fértil e colheitas abundantes e isso era 

comemorado pelos povos antigos (ARAÚJO, 1957; 1973). Ao mesmo 
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tempo, outros estudos apontam que, na Idade Média, a Igreja Católica 

consagrou Santo Antônio, São João e São Pedro nas datas de 

mudanças de estações e para comemorar as consagrações, as festas 

foram criadas e se consolidaram entre os católicos aos longos dos 

séculos. Outras tradições foram se juntando às festas juninas 

regionais, inclusive a consagração de alguns casamentos que em Minas 

Gerais são realizados na noite de São João.  

As influências europeias incorporadas à cultura popular 

brasileira, foram tomando novos conceitos. Um exemplo disso é o 

personagem ‘caipira’, que remete ao indivíduo que ‘mora na roça’, com 

uma ‘vestimenta e um sotaque’ diferenciado, característica do homem 

rural. Outro exemplo disso são as quadrilhas ou os chamados arrasta-

pés. Essa típica dança do homem caipira se consolidou na tradição 

popular brasileira adquirindo relações particulares com cada região do 

país. Esse primeiro tema tinha como objetivo trazer reflexões sobre a 

origem das festas juninas no Brasil, a partir de uma visão histórica 

global e regional. 

A segunda temática foi relacionada a festa junina, com o assunto 

‘a expressão corporal e a música’. Nesta discussão, buscou-se refletir 

sobre o corpo e a música, considerando o olhar interdisciplinar de uma 

professora de Educação Física e outra do curso de Música.  

Para Sacristán (1998, p. 125),  

[...] os currículos precisam conectar-se com a vida num 

sentido mais amplo, com a preservação da vida de modo geral, 

superar o lado danoso do profissionalismo contemporâneo 

cujo conceito de sucesso está ligado apenas à 

performatividade profissional. 

 

Com isso, propomos a educação como um princípio 

emancipatório do indivíduo, a partir de uma formação contemporânea 

capaz de refletir os problemas com diferentes visões e conceitos. 

Diante disso, a principal preocupação foi trazer novas abordagens que 
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favorecem a compreensão dos conteúdos no ambiente escolar, assim 

como, promover uma reflexão positiva para os professores e alunos 

diante do cenário colaborador que se constrói na dinâmica do trabalho 

interdisciplinar. 

Com uma abordagem interdisciplinar pode-se ampliar os 

conceitos do corpo considerando os fatores fisiológicos, sociológicos e 

psicológicos, em decorrência disso, o corpo pode ser conceituado a 

partir das múltiplas facetas, com uma linguagem própria, comunicativa 

e expressada através dos movimentos, produzida por meio do som, 

ritmos e batidas, conforme destaca Júnior (2014). Nesse cenário, a 

Música compactua com os pressupostos das experiências vividas por 

cada indivíduo, enquanto ser social e regional. 

O terceiro tema pesquisado e discutido foi a culinária, envolvendo 

as comidas e bebidas típicas das festas juninas, as suas origens e 

variações regionais. Freyre (1996), em Manifesto Regionalista aponta 

a importância de se observar a culinária de um povo, pois é por esta 

observação dos pratos típicos da festa que se consegue compreender 

as festividades, os costumes e as pessoas envolvidas.  

A culinária brasileira é mestiça, e é nos festejos juninos que se 

pode observar a variedade de pratos oriundos das mais diversas 

regiões do Brasil como o amendoim, a mandioca, o açúcar, a canela, o 

gengibre e especialmente o milho, que é a base da culinária nordestina.  

O milho integra receitas de vários quitutes e doces brasileiros, 

como canjica, mungunzá, mingaus, pamonha e curau. A farinha de 

milho é muito usada para fazer cuscuz, angu, farofa, bolo de milho, 

polenta, pirão e xerém. De acordo com Cascudo (2011), Freyre (2012) 

a pamonha é uma especialidade brasileira que na língua tupi é 

chamada de Pamunã.  

 O quarto tema abordado no programa discutiu a relação das 

artes visuais com a festa junina. Algumas reflexões acerca da BNCC – 
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Base Nacional Comum Curricular - para o Ensino de Artes Visuais nos 

anos finais de Ensino Fundamental foram apresentadas, bem como o 

papel das artes nos festejos juninos.  

No documento da BNCC encontra-se a indicação do componente 

curricular Arte. Dentro desse componente é importante frisar que estão 

englobadas diferentes linguagens como: artes visuais, dança, música 

e teatro. Esse componente favorece o respeito às diferenças e o diálogo 

intercultural e pluriétnico, propiciando a troca entre culturas e 

favorecendo o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas. 

A contextualização dos saberes e as práticas possibilitam compreender 

as relações entre tempos e contextos sociais e a interação com a 

cultura. Dentro da unidade temática “Artes integradas” um dos objetos 

de conhecimento é o patrimônio cultural com a habilidade:  

(EF69AR34). Analisar e valorizar o patrimônio cultural, 

material e imaterial, de culturas diversas, em especial a 

brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção 

de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. (BRASIL, 2017, p. 209).  

 As festas juninas podem ser trabalhadas de diferentes maneiras 

nas aulas de artes visuais, indo muito além da produção das 

bandeirinhas, pode-se também discutir e traçar paralelos com a cultura 

do sertanejo, abordando a cultura visual e a linguagem da festa junina, 

ampliando o aprendizado artístico dos alunos e possibilitando uma 

maior compreensão desta manifestação cultural.  

O artista consagrado Alfredo Volpi traz em muitas das suas obras 

inspiração nas festas juninas desenvolvendo um excelente trabalho 

artístico utilizando as cores vibrantes e as formas inspiradas nas 

bandeiras que ornamentam as festas juninas. Segundo Sampaio,  

Volpi soube, através da arte, com sua criatividade, ser 

mediador, transmissor e cultivador de elementos da cultura 

popular. Com simplicidade, representou em telas com cores 

vibrantes um singelo símbolo, as bandeirinhas, que 
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representam a manifestação cultural do povo brasileiro 

(SAMPAIO 2012, p. 14). 

 

 As obras de Volpi que retratam as bandeirinhas das festas de São 

João representam uma situação cultural muito próxima da vivência dos 

alunos, diante disso é uma ótima estratégia para o ensino da Artes 

Visuais com as crianças, apresentando obras de fácil interpretação, 

compreensão e realização de trabalhos de releitura dessas obras.  

O quinto tema tempo trouxe à tona as discussões sobre as 

brincadeiras e o impacto financeiro das festas juninas. Segundo Rangel 

(2008, p. 61) “os jogos que valem prendas são uma atração adicional 

nas festas juninas. Dividem-se em jogos de terreiro e jogos de 

barracas”. Dentre os jogos de terreiro mais populares podemos citar o 

Pau-de-sebo, brincadeira em que um poste liso, com aproximadamente 

5 metros de altura, impregnado com sebo ou outra substância 

escorregadia é instalado no terreno da festa com uma nota de valor 

em seu topo. O objetivo do participante é escalar até o topo para 

alcançar a nota. 

Outros jogos tradicionais de terreiro são as corridas do saco, em 

que os participantes disputam corrida pulando dentro de um saco, e a 

do ovo, na qual os participantes correm com uma colher na boca, 

equilibrando nela um ovo, e o objetivo é alcançar a linha de chegada 

sem derrubar seu conteúdo. Dos jogos de barracas os mais tradicionais 

são a pescaria, tiro ao alvo e o jogo das argolas. Todos com objetivo 

de atingir um alvo para conquistar alguma prenda. 

Além da diversão proporcionada a todas as idades, os jogos 

juninos promovem um importante giro econômico às instituições que 

promovem as festas juninas. Neste laboratório, foi colocado em 

discussão não somente o impacto financeiro causado pelos jogos, mas 

por todo evento, considerando inclusive que as grandes festas juninas, 

como por exemplo, na cidade de Campina Grande – PB, traz números 
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significativos. De acordo com Valadares e Pitombo (2020), o 

cancelamento das festas devido à pandemia do Corona vírus causou 

um prejuízo de cerca de 1 bilhão de reais na economia dos principais 

estados do Nordeste.  

 

Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos iniciaram nas reuniões do 

grupo de pesquisa com a escolha da temática Festa Junina e sobre os 

principais assuntos relacionados. Definido o tema e os professores que 

iriam participar do programa, o procedimento seguinte foi a criação de 

um grupo de whatsapp para facilitar a comunicação entre os 

professores. 

A primeira reunião em equipe ocorreu no dia 04/06/2020 e 

contou com a participação de seis professores da Área de Linguagem 

Cultural e Corporal (LCC), com duração de aproximadamente uma hora 

e meia. Na reunião, foram discutidos os seguintes temas: em quantos 

blocos seriam divididos o programa; qual seria a ferramenta digital 

para a transmissão do programa; como seriam as interatividades com 

os alunos no momento do programa; quais temáticas seriam 

abordadas e por quais professores da área; quais brincadeiras seriam 

desenvolvidas; quais as dinâmicas de interatividade entre os 

professores e alunos. 

A segunda reunião ocorreu no dia 23/06/2020 e teve duração de 

aproximadamente uma hora, tempo em que os seis professores 

responsáveis pelo programa participaram ativamente das discussões. 

As pautas da reunião foram relacionadas aos vídeos que os alunos dos 

cursos de Educação Física, Música e Artes visuais deveriam 

desenvolver, considerando as músicas, as brincadeiras e as comidas 

tradicionais das festas juninas; quais seriam as vestimentas dos 

professores no dia do programa; os desafios que os professores 
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deveriam produzir; e a quadrilha que seria organizada para o dia do 

programa. 

Entre uma reunião e outra, os professores da área tinham o 

compromisso de convidar alguns alunos para realizarem pequenos 

vídeos. Os vídeos foram divididos da seguinte maneira: os alunos de 

Educação Física deveriam gravar alguma brincadeira ou jogo típico de 

festa junina, os de Artes Visuais, falando sobre alguma comida típica e 

os alunos de Música deveriam cantar ou tocar alguma canção 

tradicional junina. Para que isso se consolidasse, os professores 

deveriam contactar os alunos, disponibilizar a proposta do vídeo, 

enviar o termo autorização de uso de imagem e voz, aguardar o retorno 

do documento devidamente assinado e aguardar o envio dos vídeos.  

A terceira reunião ocorreu no dia 29/06/2020, com duração de 

aproximadamente quarenta minutos e contou a com participação de 

sete integrantes, dentre eles, o coordenador da Área de Linguagem 

Cultural e Corporal. A pauta foi relacionada as demandas ainda em 

atraso, como a entrega dos vídeos dos alunos com as autorizações de 

uso de imagem e voz, os slides de alguns professores e a finalização 

do roteiro.  

A quarta e última reunião que antecedeu o programa, aconteceu 

no dia 01/07/2020, com duração de aproximadamente uma hora de 

discussão. Neste dia participaram sete professores, dentre eles, o 

coordenador da Área de Linguagem Cultural e Corporal. Nesta reunião, 

ficaram determinados os responsáveis pelas ações na ferramenta do 

StreamYard; qual professor ficaria responsável pelo chat de interação 

com os alunos; o horário de intervalo do programa; o repasse do 

roteiro do programa na íntegra; a criação sala na ferramenta do 

StreamYard. Além disso, ficou determinado que as professoras de 

Música ficariam responsáveis por agrupar as atividades em slides, em 

uma pasta disponibilizada no drive coletivo, ou seja, uma pasta 
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compartilhada em serviço de armazenamento remoto, para que todos 

tivessem acesso ao material, caso houvesse necessidade. 

Com o objetivo de que as informações ficassem alinhadas a todos 

os professores, foi criado durante as reuniões um roteiro com todos os 

procedimentos que seriam realizados no dia do programa ao vivo, 

levando em consideração a entrada ao vivo de cada professor, as 

abordagens teóricas, o tempo de duração das discussões, os desafios 

e as atividades que seriam desenvolvidas com a interação dos alunos. 

Desta forma, todos os professores poderiam acompanhar e estarem 

atentos as sequências das atividades. 

Outro cuidado da organização do programa, foi com a divulgação 

do evento, para que os alunos pudessem participar do Laboratório de 

Práticas, foi realizada uma ampla divulgação nas redes sociais da Área 

de Linguagem Cultural e Corporal, bem como foram enviadas 

mensagens programadas nas disciplinas regulares da fase, a fim de 

que pudesse abranger o maior número de alunos possíveis.  

O programa foi realizado pelo canal da Área de Linguagens 

Cultural e Corporal no Youtube, com o auxílio da ferramenta de estúdio 

e compartilhamento digital StreamYard, por meio da qual os 

professores puderam compartilhar fotos, seus slides, os vídeos 

coletados dos alunos, realizar a live com até seis professores ao mesmo 

tempo em tela, além de interagir ao vivo com os participantes pelo 

chat. 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares foi ao ar no dia 

02/07/2020, às 19:00h. A sala do programa foi preparada com um dia 

de antecedência, e meia hora antes da abertura do evento, todos os 

professores responsáveis estavam caracterizados ao estilo caipira e 

prontos para evitar quaisquer imprevistos. O programa teve duração 

de 2 horas e 40 minutos, sendo que professores, alunos e demais 
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participantes puderam interagir trazendo suas colocações e 

contribuições.  

Ao iniciar o Laboratório de Práticas, todos os seis professores da 

área de Linguagem Cultural e Corporal se apresentaram ao vivo. 

Participaram os representantes dos cursos de Educação Física, Artes e 

Música. 

Finalizadas as discussões, os docentes propuseram o desafio 

interativo, por meio da ferramenta Wordcloud, do site Mentimeter. Foi 

realizada uma pescaria virtual previamente gravada pelos professores 

em que a primeira prenda pescada foi a palavra-chave música. Na 

sequência, os alunos receberam um endereço eletrônico, no qual 

deveriam responder a uma pergunta relacionada à palavra-chave 

pescada. Nesta rodada a pergunta foi: Qual música te faz lembrar festa 

junina? A partir da participação dos estudantes, foi criada a nuvem de 

palavras, uma representação visual das palavras e do valor delas. 

Finalizada a atividade interativa, a nuvem de palavras foi 

disponibilizada aos alunos para que pudessem visualizar. Na sequência 

do bloco, os professores apresentaram os vídeos dos alunos do curso 

de Música, que tocaram e cantaram as músicas tradicionais das festas 

juninas.  

No segundo momento, a professora do curso de Artes Visuais, 

trouxe suas contribuições sobre o tema: origem das festas juninas na 

Europa e no Brasil, dialogando com as tradições católicas. A seguir, o 

programa contou com o primeiro ‘desafio do professor’, em que foi 

apresentado um vídeo tocando ao piano a cantiga Capelinha de Melão 

de Alberto Ribeiro e João de Barro.  

O segundo tema de discussão do primeiro bloco, que teve a 

participação dos professores do curso de Educação Física e Música, foi 

a expressão corporal na festa junina. Nesta discussão os professores 

trataram da expressividade do corpo nas danças tradicionais juninas 
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como o forró e a quadrilha. Foi citado como exemplo o trabalho e as 

contribuições para a cultura popular brasileira do compositor Luiz 

Gonzaga. O bloco foi finalizado com mais uma rodada da pescaria, 

desta vez com a palavra-chave comida, e a pergunta lançada aos 

participantes pelo Mentimeter foi: Quais são as comidas típicas de festa 

junina da sua região? O resultado desta interação foi uma nuvem de 

palavras com comidas típicas oriundas das mais variadas partes do 

Brasil, sendo possível observar a predominância do milho como base 

na maioria dos pratos. Após a divulgação da nuvem de palavras, foi 

apresentado o vídeo dos alunos mostrando alguns pratos típicos de 

festa junina consumidos em sua região. 

No intervalo entre os blocos aconteceu um momento cultural, 

com uma apresentação de forró. 

Após o retorno do primeiro intervalo, deu-se início o diálogo 

sobre as comidas e bebidas típicas das festas juninas, origem e suas 

variações regionais. Conforme já mencionado anteriormente, a base 

da culinária das festas juninas é o milho, sendo considerado pilar da 

alimentação nordestina, local onde os festejos juninos têm maior 

ênfase. Porém a professora deu destaque também a outros produtos 

da terra como o amendoim e a mandioca.  

Na sequência aconteceu mais uma apresentação do desafio do 

professor. Desta vez o professor do curso de Artes Visuais apresentou 

seu vídeo com uma pequena demonstração da tradicional dança 

gaúcha, chula. Após o desafio, apresentou-se as relações das Artes 

Visuais com as festas juninas. Trouxeram importantes reflexões acerca 

da BNCC – Base Nacional Comum Curricular para o Ensino de Artes 

Visuais – Ensino Fundamental Anos Finais, bem como o papel das artes 

nos festejos juninos. 

Ao término das discussões, foi realizado mais um desafio dos 

professores, com a participação dos docentes do curso de Educação 
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Física, demonstrando sua releitura da obra “Bandeirinhas” do artista 

Alfredo Volpi, do curso de Música, que apresentaram ao vivo uma 

capela construída com melão, cravos, rosa e manjericão e fez a 

contextualização da escultura, relacionando com a famosa cantiga, 

além de citar as modificações ocorridas ao longo da história em relação 

ao folclore popular. 

A última parte deste bloco contou com a terceira rodada da 

pescaria virtual, cuja palavra-chave foi brincadeiras, levando aos 

participantes a responder à seguinte pergunta pelo Mentimeter: Quais 

brincadeiras típicas acontecem em sua região? No segundo intervalo 

entre os blocos, os participantes tiveram acesso ao resultado da nuvem 

de palavras, assistiram aos vídeos dos alunos do curso de Educação 

Física apresentando algumas brincadeiras típicas de festa junina e 

assistiram novamente ao vídeo do aluno de música interpretando sua 

canção autoral. 

O terceiro e último bloco do Laboratório de Práticas 

Interdisciplinares teve início com o quinto tema do curso de Música que 

trouxe para a discussão as mais variadas brincadeiras típicas juninas 

nos festejos que ocorrem pelo Brasil. Também reforçou o quanto as 

brincadeiras e jogos juninos, bem como a festa como um todo 

proporcionam um impacto financeiro significativo às entidades 

organizadoras. Dentro dessa discussão foi frisado o impacto da Covid 

19 nos eventos juninos neste ano de 2020 e os prejuízos causados, 

especialmente na região Nordeste, onde a Festa Junina faz parte do 

patrimônio cultural nacional, atraindo milhões de turistas todos os 

anos. 

Em seguida, aconteceu o último desafio do professor com a 

participação de uma das professoras do curso de Música, que 

apresentou o seu vídeo com a corrida do ovo, numa demonstração de 

equilíbrio.  
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O encerramento do programa foi marcado pela apresentação da 

Quadrilha virtual formada por todos os professores da Área de 

Linguagens Cultural e Corporal. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

O Laboratório de Práticas Interdisciplinares teve como objetivo 

descrever e analisar experiências que foram vivenciadas pelos 

professores dos cursos de graduação em Educação Física, Artes Visuais 

e Música de uma Instituição de Ensino Superior antes e durante o 

programa ao vivo do Laboratório de Práticas Interdisciplinares. Como 

objetivos específicos, descrevemos e analisamos os percursos 

pedagógicos realizados pela equipe de professores do LPI, 

considerando a temática da Festa Junina, com reflexão na 

interdisciplinaridade. Dentro deste contexto interdisciplinar, cada qual 

pôde contribuir de acordo com suas especificidades, e foram além, 

buscando informações mediante as pesquisas bibliográficas, moldando 

o projeto até a conclusão do programa, ocorrido no mês de julho, ao 

vivo pelas redes sociais. 

Com este trabalho foi possível compreender a realidade sócio-

econômico-cultural das festas juninas por meio de uma proposta de 

interatividade entre professores, alunos e espectadores, na qual se 

pôde discutir, apreciar e ampliar o conhecimento sobre as mais 

variadas formas de comemorações juninas existentes pelo Brasil, 

refletindo sobre o respeito e a responsabilidade social em relação à 

cultura popular no nosso país. 

O programa também contribuiu para discutir sobre a relação dos 

profissionais de Artes, Música e Educação Física na preparação e 

participação dos eventos, quebrando certos tabus em relação aos seus 

papéis especialmente no ambiente escolar. Esta edição do Laboratório 

de Práticas Interdisciplinares também contribuiu para comprovar a 
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eficácia do ensino a distância, uma vez que o programa aconteceu de 

forma remota, utilizando ferramentas tecnológicas interativas como o 

estúdio de compartilhamento StreamYard, Wordcloud, pelo 

Mentimeter, interatividade ao vivo pelo chat, além de disponibilizar o 

vídeo no Youtube para que os alunos e demais interessados pudessem 

assistir posteriormente, contando atualmente com o alcance 

significativo de mais de mil visualizações. 

 

Considerações finais 

 O Brasil possui uma riqueza cultural imensurável, e o tema 

“Laboratório de Práticas no Ensino a distância: Festa Junina a partir de 

uma visão interdisciplinar” foi uma escolha acertada, tanto no sentido 

de valorizar e refletir sobre uma parte do nosso patrimônio cultural, 

que envolve tantos detalhes, desde a história, passando pelos jogos, 

canções, danças, trajes e culinária, quanto no trabalho em equipe que 

o laboratório nos proporcionou. 

 A interdisciplinaridade é capaz de romper barreiras entre as 

disciplinas e proporcionar a construção de algo em comum, por um 

bem comum, e nesta edição, no ano de 2020 em que as festas juninas 

foram ofuscadas pela pandemia, falar sobre a tradição, refletir, estudar 

e acima de tudo conscientizar sobre a importância de se preservar a 

cultura popular, mesmo em tempos difíceis, foi ao mesmo tempo 

gratificante e desafiador para todos nós. 

 Nossos estudantes e demais expectadores de diversas partes do 

Brasil tiveram a oportunidade de participar das discussões que teceram 

o programa, enviando suas contribuições ao vivo pelo chat, resultando 

numa troca de aprendizado muito significativo para todos. 
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Introdução  

No Brasil, a Educação a Distância (EaD) é um instrumento que, 

desde 1904, vem oferecendo educação e formação profissional a 

pessoas que têm dificuldade de acesso à educação tradicional 

presencial (HERMIDA; BONFIM, 2006; OLIVEIRA et. al., 2020). 

Com o pioneirismo do Instituto Monitor e Instituto Universal 

Brasileiro, já foram utilizados como meio de comunicação entre 

professor e aluno, na modalidade EaD, o rádio, a correspondência, as 

revistas e as teleaulas, as quais, atualmente são transmitidas, 

principalmente, pelas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) (MAIA; MATAR, 2007). 

Em 20 de dezembro de 1996, a Educação a Distância, em nosso 

país, foi oficializada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n° 9.394 e, em 20 de dezembro de 2005, pelo Decreto n° 

5.622, passa a ser regulamentada (PORTAL MINISTÉRIO DA 
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EDUCAÇÃO, 2005). Desde então, a EaD iniciou sua popularização no 

ensino superior. 

O censo de 2019 informou que foram oferecidas, no Brasil, 7,1 

milhões de vagas em EaD, em 1.365 diferentes cursos oferecidos a 

distância (BERMÚDEZ, 2019). Entre os inúmeros cursos ofertados em 

EaD, o curso de Educação Física é um dos mais procurados, segundo 

dados do Censo de Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Ministério da Educação – 

INEP/MEC (BERMÚDEZ, 2019).  

Para que os cursos de Educação Física em EaD ofereçam 

qualidade de ensino e formação profissional adequada, diferentes 

ferramentas de ensino devem ser utilizadas para facilitar e maximizar 

o processo de aprendizagem (PEREIRA; CALVE, 2020), como material 

didático atualizado, atendimento online de qualidade, cursos de 

extensão, atividades práticas oferecidas a distância e interação entre 

alunos e professores. 

Com o intuito de ampliar a aquisição de conhecimento dos novos 

profissionais para uma atuação profissional fundamentada e 

responsável, a Educação Física em EaD traz consigo a cultura corporal 

de movimento, arte, pedagogia, psicologia, entre outras áreas afins, 

ou seja, para atuar na área, faz-se necessário uma formação 

interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade no ensino superior, permite ao estudante, 

durante sua formação acadêmica, ter uma visão mais ampla sobre os 

contextos da atuação profissional, decorrente da integração de 

diferentes disciplinas, tornando-o um indivíduo mais crítico e dinâmico 

(ASHBY; EXTER, 2019; AUGSBURG, 2016; REPKO, 2008). 

Para oferecer atividades pedagógicas mais dinâmicas e 

maximizar o processo de aprendizagem interdisciplinar na EaD, é 

necessária a utilização de novas ferramentas metodológicas e de 
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práticas docentes que possam ampliar a integração entre estudante e 

docente. 

Com isso, este capítulo tem por objetivo expor um breve histórico 

do Ensino a Distância no Brasil, assim como aspectos metodológicos 

de atividades interativas interdisciplinares entre alunos e professores 

a partir da experiência de uma Instituição de Ensino Superior (IES). 

Para realização do estudo, foi realizada uma pesquisa de revisão 

de literatura, assim como o relato de experiência dos autores do 

capítulo sobre as atividades interativas interdisciplinares de uma IES. 

 

A EaD e sua evolução metodológica 

Com a massificação da tecnologia nos tempos atuais, cada vez 

mais estamos conectados com pessoas do mundo inteiro por meio da 

internet. Com ela, podemos conectar nossas redes sociais, através de 

smartphones, computadores, tablets ou notebooks. O que não é 

diferente para os estudos. 

Com a facilidade de acesso à internet, temos a educação a 

distância, que se utiliza da tecnologia para preparar, formar, ensinar 

etc. Alguns pesquisadores falam que esse tipo de estudo se deu em 

1881, na Universidade de Chicago, com o curso de língua Hebraica, por 

meio de cartas. Outros acreditam que o ensino começou em 1890, na 

Alemanha, também por correspondência (SANTOS; MENEGASSI, 

2018). 

Entre as décadas de 20 e 70, grandes países com Austrália e 

Canadá, utilizavam materiais impressos para oferecer ensino à 

distância (GUAREZI; MATOS, 2012). 

No Brasil, uma das primeiras instituições a ofertar cursos a 

distância foi o Instituto Monitor, em 1939, seguido do Instituto 

Universal Brasileiro que, a partir de 1946, tornou-se um dos mais 
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conhecidos e importantes do país (OLIVEIRA, 2019, on-line). O mesmo 

autor indica que a Universidade do Ar, criada a partir da parceria entre 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social 

do Comércio (Sesc) e emissoras de rádio, ofertava cursos via rádio. 

Em meados da década de 1970, o Sistema Nacional de 

Telecomunicação utilizava, simultaneamente, correspondência, rádio e 

TV em mais de 40 cursos profissionalizantes, assim como os telecursos 

oferecidos por fundações privadas e Organizações Não 

Governamentais (ONGs) para formar adultos nos cursos supletivos a 

distância (MAIA; MATTAR, 2007). 

 Com o avanço da tecnologia, podemos descobrir novas 

possibilidades, desde que bem usadas, para meio da propagação de 

conhecimentos e novos saberes aos que a internet nos permite chegar. 

 No final do século XX, houve um ritmo acelerado de 

transformações no que tange à EaD devido ao desenvolvimento sócio-

histórico (SANTOS; MENEGASSI, 2018), levando muitas instituições de 

Ensino Superior a repensarem suas metodologias de ensino. 

Assim, a EaD, com a junção da educação com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), é uma modalidade de ensino que 

está ganhando novos caminhos e cada vez mais espaço no cenário do 

ensino superior. 

Entre as diferentes metodologias de ensino utilizadas na EaD na 

atualidade, podemos citar o ensino híbrido (blended learning), o e-

learning, design thinking e as metodologias ativas, que são práticas 

inovadoras no processo de educação a distância. 

 Propostas metodológicas inovadoras da EaD, associadas às 

práticas interdisciplinares, são ferramentas educacionais facilitadoras 

do processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior, 

proporcionando ao estudante autonomia na construção do 
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conhecimento e na resolução de problemas na prática educacional e 

profissional. 

 Ribas (2008) afirma que, para uma formação integral, a 

instituição e o professor devem propiciar ao estudante atividades e 

contextos a partir dos quais ele possa interagir e expor suas ideias. 

Assim, práticas interdisciplinares que possibilitem a interação entre 

estudantes e professores são importantes para a formação de um 

profissional mais autônomo, dinâmico e consciente, tanto na área de 

atuação, quanto na sociedade. 

 

Laboratórios de Práticas Interdisciplinares (LPI) - Circo: Visão 

de um estudante de Bacharelado em Educação Física 

 As atividades oferecidas no EaD devem ser bidirecionais, ou seja, 

devem proporcional a interação entre aluno e professor através das 

ferramentas tecnológicas e diferentes recursos didáticos, substituindo 

a interação pessoal e a sala de aula física (OLIVEIRA et. al.; 2020). 

Entre as possibilidades metodológicas, a interdisciplinaridade é uma 

ferramenta para o desenvolvimento construtivista do estudante, por 

integrar diferentes conteúdos, disciplinas e áreas de conhecimento. 

Dessa maneira, o Laboratório de Práticas Interdisciplinares (LPI), 

oferecido por uma IES, tem por objetivo realizar essa interação entre 

professores e alunos, explorando diferentes assuntos, de forma 

interdisciplinar, entre os cursos de Artes Visuais, Educação Física e 

Música. 

 O LPI é um momento de interação aluno-professor, que abrange 

temas diversos, porém correlatos com os cursos da área de Linguagens 

Cultural e Corporal. É uma proposta da IES para expor, ludicamente, 

conteúdos e conhecimentos expressões corporais, música e imagem. 
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No LPI Circo, foram apresentados ao público, além de conceitos 

e a história do mundo circense no Brasil e no Mundo, diferentes 

maneiras de expressão musical e corporal que envolve o circo. Com 

isso, as características do circo foram exploradas nas três áreas - Artes 

Visuais, Educação Física e Música, oferecendo aos alunos e ao público 

em geral, informações sobre a arte circense em diferentes aspectos, 

ou seja, com uma visão interdisciplinar. 

 Os professores mediadores, expões os temas a serem discutidos 

e convidam o público para participar do laboratório por meio de vídeos 

e imagens de acordo com a temática, com o objetivo principal de ter a 

interação dos acadêmicos, enriquecendo os estudos e ampliando o 

conhecimento. 

 Os docentes utilizam-se de ferramentas tecnológicas para a 

apresentação do laboratório, como o estúdio de gravações da IES, 

redes sociais para transmissão e canais de videoconferências. 

No LPI, os professores se preparam, pesquisa a temática a ser 

abordada e montam roteiros de estudo, para passar o conhecimento 

aos estudantes. 

  Muitas vezes, por se tratar de uma prática interdisciplinar, 

outros profissionais, como pintores, músicos, esportistas, são 

convidados, os quais podem expressar e expor diferentes técnicas e 

experiências das suas respectivas áreas de atuação. Além disso, a 

presença de profissionais das áreas das temáticas apresentadas nos 

LPIs, permite que o estudante obtenha conhecimento sobre os campos 

de atuação dos profissionais dos cursos dos quais fazem parte. 

A interação dos estudantes nos LPIs da IES, ocorre não somente 

durante a atividade ao vivo, que é efetuada com perguntas e 

comentários pelo chat, mas, também, durante a preparação do evento, 

contribuindo com mensagens, fotos ou vídeos. 
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 Dessa forma, a divulgação do Laboratório de Práticas é feita 

através das redes sociais da área de linguagens cultural e corporal. 

Também é divulgado através do e-mail pessoal de cada aluno, por pop-

up, no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) dos alunos, e, ainda, 

na caixa de avisos do AVA. Sempre de uma forma diferenciada, com 

pequenos vídeos dos professores, convidando os alunos para 

participar, frisando sobre a data, horário e local de transmissão. 

 Antes da pandemia do novo coronavírus, as transmissões eram 

feitas no estúdio de gravação de aulas, porém, nesse momento atípico 

foi realizado remotamente, a partir das casas dos professores, com o 

uso de aplicativos de videochamadas para a transmissão pelo YouTube 

e com acesso também pelas redes sociais do curso. 

A participação dos alunos é essencial para o bom andamento do 

laboratório de práticas, assim como os outros programas da IES. A 

participação dos estudantes pelo chat, durante a transmissão, permite 

que os professores direcionem e compreendam o ponto de vista de 

cada participante, deixando a atividade mais dinâmica. 

  No LPI sobre o circo não foi diferente. Os professores 

compartilharam links no chat com perguntas, vídeos e textos para 

ampliar as discussões. Os comentários e respostas dos estudantes 

eram colocados na nuvem de palavras (mentimeter), uma das 

ferramentas de interação virtual, utilizada no programa. Também 

foram utilizadas as ferramentas de interação virtual padlet e 

whiteboard, possibilitando maior participação e integração entre 

estudantes e professores. 

Por ser uma proposta interativa, a participação dos estudantes é 

extremamente essencial. Assim, as contribuições não são oferecidas 

somente pelos professores, mas também as vivências práticas dos 

alunos, que possuem muitas experiências e bagagens já vividas, o que 

possibilita aos que estão assistindo, aprender o conteúdo exposto sob 
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diferentes perspectivas. É como duas pessoas ou mais, olharem para 

um mesmo objeto e, a partir de diferentes ângulos, interpretar e 

analisar o que está sendo observado. 

Assim sendo, é importante que as instituições de ensino, 

assumam esse novo método de educação e interação à distância com 

seus estudantes. Não apenas os professores como detentores de 

conhecimento, mas sim, considerar as vivências dos estudantes de 

cada área, contribuindo para uma formação mais ampla, autônoma e 

prática. 

 

O circo 

O circo encanta, atrai, hipnotiza e satisfaz a necessidade de 

gargalhar desde a sua criação até a atualidade. Pensar em circo não 

pode ser dissociado de magia, alegria e muita diversão e se engana 

quem pensa que circo é coisa de criança. Bolognesi (2010, p. 11) 

afirma que: 

O circo é plural. Seu espetáculo comporta os mais variados 

atos acrobáticos, excentricidades, jogos cômicos, teatro, 

música e dança. Ele é uma exposição espetacular das 

habilidades humanas e tende a reafirmar a supremacia do 

homem diante dos animais e da natureza. Em suma, o circo é 

por excelência o espetáculo da maioridade humana na história. 

 

As acrobacias comprovam que o corpo não tem limites quando 

se trata de habilidades. Aquele movimento que julgamos impossível se 

transformar em realidade nos palcos, arrancando suspiros da plateia 

que vibra num misto de encantamento e “frio na barriga” para soltar 

as palmas na finalização do número bem executado. 

O circo pode ser considerado uma das artes mais antigas do 

mundo. Para Ziegler apud Silva (1996), é o último vestígio de um saber 

antigo e essa arte ancestral perpetua pelo saber transmitido de pai 

para filho e o ensino proporcionado por uma escola. Essa afirmação 
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nos remete ao saudosismo que o circo proporciona aos expectadores, 

sobretudo aos adultos, que voltam a ser crianças, encantados com 

histórias, imagens e movimentos característicos de sua infância.  

Para Dal Gallo (2010), o circo mantém a tradição de transmitir o 

conhecimento entre as gerações, característica herdada dos artistas 

ambulantes e saltimbancos - pessoas malandras, farsantes, que 

exibem suas habilidades na via pública - o que proporcionou a 

formação de “dinastias circenses”, na Europa Ocidental do século 

XVIII. 

As afirmações do autor nos trazem a ideia de que muitas famílias 

nasceram no circo e os primeiros passos de muitos artistas circenses 

aconteceram no picadeiro entre os ensaios e treinamentos de 

acrobacias de seus pais e irmãos. É comum ouvirmos histórias de 

irmãos ou até mesmo famílias inteiras que se apresentam em 

espetáculos de circo e que levam uma vida de nômades, colecionando 

paixões e encantos nessa arte milenar que tanto nos encanta.  

O circo passou por transformações históricas, sendo que o 

advento do circo moderno se dá a partir do final do século XVII. De 

acordo com Bolognesi (2010), a evolução do circo se deu como uma 

inovação em relação ao teatro contemporâneo que buscava o anti-

iluminismo e uma maior interação entre a plateia e o palco que muito 

direcionava à finalidade para a qual o espetáculo era produzido, com 

viés comercial utilizando o circo como um produto cultural. Atualmente, 

podemos concluir que a história se faz presente nas características e 

peculiaridades comerciais do circo, com o surgimento de grandes 

companhias circenses que fazem turnês mundiais e que arrastam 

multidões ao “picadeiro” por onde passam. 

O circo no Brasil teve influência de famílias circenses europeias 

que vieram ao nosso país, no início do século XIX, desbravar esse 

campo risonho que é o mundo de espetáculos, seguindo a tradição da 
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transmissão do saber de geração a geração; característica presente 

entre os artistas circenses até hoje (DAMASCENO apud SILVA, 1996). 

A novidade trazida da Europa dava indícios de que essa arte 

começava a ser valorizada por aqui e começam a surgir alguns grupos 

de destaque. Para Ruiz apud Nepomuceno (2009, p. 291):  

A tradição circense nacional afirma que o primeiro circo que 

nos chegou, por volta de 1830, era o Circo Bragassi e que, no 

entanto, já existiam por aqui circos de pau-a-pique, feitos a 

base de improviso. A vinda dos primeiros circos parece que 

estimularam muitos mais lá por fora, correndo mundo as 

notícias de que havia bastante dinheiro a ganhar por aqui e, 

assim, eles foram vindo e formando as grandes famílias 

circenses que iriam construir o circo brasileiro. 

Muitos grupos ou famílias tradicionais circenses se instalaram em 

nosso país e seus descendentes seguem alegrando as vidas de 

inúmeras pessoas pelos locais onde monta acampamentos em 

temporadas que dependem da aceitação e procura do público local. 

A vida desses desbravadores do riso não era nada fácil. De 

acordo com Nepomuceno (2009), os grupos circenses iam de cidade 

em cidade em lombo de burro, enfrentando caminhos difíceis. Ficavam 

em tendas que eram transformadas em moradias. O enredo da 

apresentação dependia do local e características da população local e 

os espetáculos aconteciam sempre após as missas. As dificuldades 

enfrentadas pelos artistas não podiam ser refletidas no palco, o que dá 

ainda mais brilho e encanto ao assistir esses heróis da alegria se 

apresentando.  

Com o passar do tempo o circo foi se transformando e surgiram 

as escolas de circo. Para Dal Gallo (2010, p. 25): 

A partir do final da década de 70 do século passado, com o 

surgimento da Escola Piolin, começaram a se expandir, cada 

vez mais, as escolas de circo. Estas propiciaram mudanças nos 

processos de criação e encenação dos espetáculos de circo 

produzidos, principalmente como consequência do fato de que 

as escolas de circo incluíram, em seus cursos e espetáculos, 

alunos que não eram oriundos de famílias circenses, mas que 

provinham, e ainda hoje provêm, de contextos diferenciados. 
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 Percebe-se, com isso, uma mudança substancial nas 

características e origens dos artistas, onde deixam de ser somente 

artistas ligados a famílias tradicionais circenses e pessoas de todos os 

contextos sociais.  

Para Dal Gallo (2010), além das particularidades dos artistas, o 

circo contemporâneo passou a ter uma característica mais focada na 

dramaturgia com um enredo que considerava a miscigenação da 

linguagem circense com outras linguagens circenses.  

Esse parece ser o ponto inicial do que vemos no circo atual. 

Muitos elementos musicais e visuais presentes nos espetáculos que 

impulsionam profissionais de vários ramos de atuação a se envolverem 

neste mundo lucrativo e que leva a experiências inesquecíveis aos 

expectadores. 

Na década de 90 surge uma nova modalidade: o circo social, 

segmento das ações circenses que, através da linguagem circense, 

programas sociais e comunitários oferecem atividades com o objetivo 

de formar cidadãos (DAL GALLO 2010 apud BOLOGNESI, 2010) e, 

também, com a finalidade educacional, como ferramenta pedagógica. 

É comum ouvirmos histórias emocionantes de profissionais que 

dedicam seu tempo e sua vida em prol de ajudar crianças em 

vulnerabilidade social, propondo atividades circenses como meio de 

transformação social, oportunizando uma educação e formação de 

indivíduos mais conscientes e engajados na sociedade. O circo encanta 

pela beleza de movimentos e atrai cada vez mais adeptos à essa 

atividade milenar que perdura e melhora com o passar do tempo. 

 

O circo como ferramenta de ensino nas escolas 

Os encantos das atividades circenses perpassam os palcos e 

passam a invadir o espaço escolar nos conteúdos da Educação Física, 
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impulsionado pela beleza e encantamento que o circo proporciona, 

tanto para quem pratica, quanto para quem assiste a um espetáculo. 

Para Da Silva (2014), as atividades circenses na escola tratam da 

Educação Física escolar como um conteúdo diferenciado, em que a 

cultura corporal do movimento oportuniza o aprendizado por meio da 

vivência das artes circenses. 

 As atividades circenses são utilizadas como ferramentas 

pedagógicas por possibilitarem um universo de possibilidades 

formativas. De acordo com Bortoleto apud Da Silva (2014, p. 84-93): 

A utilização de Atividades Circenses desperta sensações e 

produz uma motricidade que ajuda no desenvolvimento de 

vários aspectos da conduta humana, proporcionando o 

desenvolvimento da criatividade, da cooperação, da 

interculturalidade corporal, assim como das habilidades e 

capacidades. O circo dessa maneira deve ser entendido como 

um veículo promissor de aquisição de conhecimentos, uma 

ferramenta de motivação, onde podem ser estabelecidas 

relações de conquistas e desafios. 

 

Cabe aos profissionais que utilizam o circo como ferramenta de 

educação, explorarem esse campo artístico para não privar os alunos 

de manifestar as suas capacidades cognitivas e artísticas. De acordo 

Bortoleto apud Vendrusculo e Ramos (2009), a prática diária de 

atividades escolares não deve se restringir somente a atividades 

psicomotrizes individuais, mas deve oferecer atividades coletivas, 

cooperativas ou colaborativas e sociomotrizes, pois a ajuda dos demais 

alunos passa a ser ferramenta importante nesse processo, além de que 

permite à turma, segurança, implicação e companheirismo, isso 

permite uma maior dinâmica de ensino durante a aplicação das aulas. 

Um fator fundamental para o sucesso das atividades circenses na 

escola está ligado ao lazer. Oliveira apud Vendrusculo e Ramos (2009, 

p. 733) afirma que: 

A ideia na qual se funda a tendência da escola é a de que o 

divertimento, o lazer, a arte, por não serem pragmáticos, 

úteis, se opõem ao trabalho, convertem a alegria e o brincar 
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em manifestações indesejáveis ao ambiente escolar, por 

ligarem-se ao ócio, ao prazer e à vida imaginativa, opondo-se 

ao racionalismo que se pretende.  

Observamos que o prazer na realização das atividades circenses 

é um fator fundamental para o sucesso das atividades aplicadas pelos 

professores. Brincando as crianças desenvolvem-se corporalmente, 

mentalmente e socialmente fazendo com que seus valores 

transpassem o ambiente escolar e seus aprendizados são inseridos na 

família e na sociedade. 

 

O corpo na arte circense 

O corpo em movimento permite o desenvolvimento de valências 

físicas, a expressão de emoções, a comunicação e emergência de 

novas habilidades; além de diferentes sensações de bem-estar e 

prazer. 

A movimentação é a ação básica do circo e é pelo movimento 

que os artistas circenses transformam as ações motoras em arte, 

muitas vezes, desafiadoras, como é o caso dos acrobatas e 

malabaristas (MASCARENHAS, 2018). Dessa maneira, as 

apresentações mais arriscadas e que levam o corpo ao limite, são as 

que encantam mais na arte circense contemporânea. 

Duprat e Bortoleto (2015) afirmam que os artistas do circo 

contemporâneo utilizam seus corpos com elementos principais nas 

atrações, buscando novas técnicas corporais para as atrações nos 

picadeiros; assim como coloca Strazzacapa; Morandi (2006), na 

afirmação de que o corpo pode ser a representação da técnica e da 

arte. 

Exemplo dessa nova atração circense, em que o corpo é o 

principal instrumento de arte, é o Cirque du Soleil, no qual, o 

espetáculo está na arte de realizar acrobacias e malabarismos com o 
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corpo, dialogando com o público e ofertando emoções e diferentes 

sensações. 

Para que possam ter uma performance de alto nível, durante os 

espetáculos e evitar lesões, os “atletas” circenses necessitam de 

treinamento intenso e muita disciplina. Por exemplo, os artistas 

circenses do Cirque du Soleil, treinam uma média de 25 horas de 

acrobacias, por semana; além de preparação física específica e os 

espetáculos (CHAVES, 2018). 

Entretanto, nem sempre os corpos no circo foram exemplos de   

beleza atlética e performance motora. No século XIX, pessoas com 

anomalias foram o ápice nos shows circenses, conhecidos como “Circo 

de Horrores” (TURMA DO FUNDÃO, 2018). Nesse período, os circos, 

principalmente nos EUA, apresentavam anões, pessoas albinas, 

anomalias congênitas, mutações genéticas e alguns tipos de 

deformidades, por exemplo o homem cachorro e mulher barbada 

(Figura 1). 

   
   

Figura 1: Homem cachorro e mulher barbada, apresentações do Circo de Horrores. 

Fonte: Turma do fundão (2018). 
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Essas pessoas eram vistas como “aberrações da natureza” e o 

público pagava para vê-las ao vivo. Muitas dessas pessoas eram 

abandonadas pelas suas famílias e as aparições circenses eram o meio 

de conseguirem dinheiro e sustento para sobreviver (TURMA DO 

FUNDÃO, 2018). 

O circo, com essas apresentações passaram a ser os maiores do 

mundo. Entretanto, o declínio veio com a descoberta das anomalias, 

surgimento de outros tipos de atrações culturais e proibição das 

apresentações de pessoas com deformidades e alterações no corpo. 

Com isso o circo teve que se adaptar e os corpos passaram a ter 

outro significado na cultura circense. 

 

Considerações finais 

Com os conteúdos expostos é possível considerar que vem sendo 

ampliado o número de vagas em EaD oferecidas no Brasil, em 

diferentes cursos. 

Devido ao aumento do número de estudantes matriculados nos 

cursos em EaD no território nacional, faz-se necessário que diferentes 

ferramentas de ensino sejam utilizadas para facilitar e maximizar o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Uma das ferramentas, as atividades interativas interdisciplinares 

contribuem para a formação integral do estudante, permitindo a 

ampliação do conhecimento de diferentes conteúdos, disciplinas e 

áreas.  

Além disso, atividades interativas, como o Laboratório de 

Práticas Interdisciplinares (LPI) - Circo, oferecido por uma IES e 

exposto no presente estudo, permitem maior interação entre 

estudante-professor; sendo que a participação dos estudantes é 
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extremamente essencial, pelas contribuições oferecidas e troca de 

experiência entre todos os participantes. 
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Introdução 

Atualmente, percebemos mudanças significativas na forma de 

interação e/ou comunicação entre as pessoas nos diversos âmbitos de 

suas vidas devido aos avanços tecnológicos. Na área educacional, tais 

avanços possibilitaram um mundo conectado, uma ampliação dos 

espaços de aprendizagem e modificações na maneira de aprender e de 

ser dos alunos (ALVES et al., 2017). 

Cientes da importância e dos benefícios proporcionados pela 

tecnologia ao processo ensino-aprendizagem, muitos docentes e 

instituições de ensino estão buscando nas mídias digitais possibilidades 

de práticas pedagógicas inovadoras, o que se intensificou devido à 

epidemia do coronavírus no país no ano de 2020. Houve, ainda, uma 

maior possibilidade de contato dos estudantes com conteúdos 

interdisciplinares. 
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A interdisciplinaridade ocorre quando diversos conhecimentos 

interagem, de maneira interdependente, para o estudo de determinado 

objeto. Oliveira e Santos (2017, p. 74) reforçam este entendimento, 

considerando o termo como a “possibilidade de diálogo entre as 

diferentes disciplinas e seus conceitos, [...] que propõe a integração 

dos diferentes conhecimentos para dar sentido aos conceitos 

científicos”. 

Nessa perspectiva, a finalidade deste estudo foi a de relatar a 

experiência da proposta pedagógica denominada Laboratório de 

Práticas Interdisciplinares (LPI) com a temática Futebol, desenvolvida 

por professores de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do sul do 

Brasil. Como objetivos específicos, propomos: descrever e analisar a 

proposta pedagógica do LPI com a temática Futebol, delimitando como 

recorte o primeiro bloco da referida proposta, e apresentar reflexões 

sobre a experiência. 

 

Procedimentos metodológicos 

O LPI é um programa desenvolvido pela Área de Linguagens 

Cultural e Corporal (ALCC), formada pelos cursos de graduação em 

Artes Visuais, Música e Educação Física (Licenciatura e Bacharelado na 

modalidade EaD), transmitido bimestralmente ao vivo por plataformas 

públicas e gratuitas (Facebook e YouTube) – desde o início da crise 

sanitária desencadeada pela pandemia do coronavírus, em 2020 – 

apresentado por dois professores de cada curso (seis no total), que 

tratam, durante aproximadamente três horas subdivididas em três 

blocos, de diferentes objetos abordados a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar. Em sua edição realizada em outubro de 2020, teve 

como temática central o futebol, com o título “Resenha LCC”. 

Sobre as transmissões simultâneas a partir das duas plataformas 

supracitadas, foi uma decisão da direção da Escola Superior de 



  157 
 

 
 

Educação da IES aqui abordada, da qual a ALCC faz parte. Essa foi uma 

estratégia de comunicação pensada para o momento da pandemia, 

mas que, provavelmente, se seguirá utilizando no pós-pandemia 

devido à grande quantidade de acessos e visualizações que os perfis 

da escola e dos cursos vêm tendo11.  

Com relação à utilização desse tipo de plataforma digital gratuita, 

podemos dizer que são ferramentas que facilitam a comunicação entre 

pessoas ou grupos, tanto por motivos de entretenimento, quanto por 

trabalho ou estudos. No caso apresentado neste capítulo, entre 

estudantes e suas IES, escolas e professores.  

Ainda sobre o tema, temos que, em pesquisa divulgada em 

novembro de 2020, o YouTube, acessado por 105 milhões de 

brasileiros por mês, é apontado como a plataforma de vídeo preferida 

no país (BATISTA, 2020). Em outra pesquisa realizada em 2020, foi 

divulgado que, no Brasil, o Facebook tem cerca de 120 milhões de 

usuários, colocando-se na quarta posição do ranking de usuários ativos 

no cenário mundial (SILVA, 2020). Em ambas as redes, houve um 

impacto no aumento de seu uso devido à pandemia do coronavirus, 

período em que as pessoas ficaram mais tempo em casa. Dessa forma, 

podemos inferir que a decisão pelo uso dessas plataformas para se 

aproximar dos alunos foi acertada.  

Antes da transmissão do programa, foram realizadas algumas 

reuniões virtuais via plataforma Microsoft Teams para escolha do tema 

e debate sobre qual seria o formato e plano do programa, quais seriam 

as ferramentas de interação com o público, atribuições de cada docente 

na preparação e no desenvolvimento do programa, como seria 

composto o cenário, vídeo de chamada para divulgação nas redes 

sociais da área (Facebook e Instagram) e vídeo de abertura do 

programa.  

 
11 Adiante serão informados alguns números. 
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Assim, o roteiro do programa foi delimitado a partir de alguns 

chavões (ou jargões) futebolísticos – que representam uma linguagem 

própria dos profissionais envolvidos com essa modalidade –, 

geralmente bastante populares devido à ampla divulgação realizada 

pelo jornalismo esportivo que, no Brasil, reúne informação e 

imaginação para cativar seus leitores ou ouvintes (COSTA, 2010). O 

formato escolhido foi o de um programa esportivo com diversos 

comentaristas, aqui representados pelos docentes dos cursos. 

Escolheu-se “Resenha LCC” como nome do programa por também 

representar um jargão do “mundo da bola” – resenha – que significa 

conversa entre amigos. Decidiu-se, ainda, que todos os professores 

vestiriam camisas de equipes estrangeiras de futebol, para não 

desagradarem nenhum estudante/espectador e torcedor de clube 

brasileiro. 

As interações selecionadas para aproximar e motivar o público 

foram: 1) envio prévio de fotos dos estudantes e professores em frente 

ou dentro de estádios de futebol para a edição de um vídeo que foi 

transmitido nos dois intervalos do programa (Figura 1); 2) enquanto 

eram abordados os chavões, foram disponibilizados um QR Code12 

(Figura 2) e um link que direcionavam os participantes a uma enquete 

sobre chavões conhecidos no aplicativo Mentimeter, formando, ao 

final, uma nuvem de palavras; 3) enquanto se tratou do tema dos 

escudos, disponibilizaram-se um QR Code e um link que abriam o 

aplicativo Padlet para a realização de um mural colaborativo dinâmico 

(Figura 3) com os escudos das equipes “do coração” dos 

estudantes/espectadores; para iniciar o bloco “futebol é coisa de 

homem” instigando reflexões por parte do público, foi transmitido um 

vídeo desfocado de uma bela jogada, finalizando em um gol, sobre o 

qual se fez uma enquete perguntando quem era o(a) autor(a) da 

jogada – a resposta era “Marta”. 

 
12 Código de barras que pode ser escaneado usando telefones celulares equipados com câmera. 
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Figura 1: Fotos dos estudantes e 

professores em estádios de futebol 

Fonte: ESE, 2020. 

 
Figura 2: QR Code na tela para 

interação dos estudantes/espectadores 

Fonte: ESE, 2020. 

 

 
Figura 3: Mural colaborativo dinâmico 

Fonte: ESE, 2020. 

O primeiro bloco se desenvolveu a partir do chavão “futebol arte” 

e discutiu as relações entre o esporte e as artes; o segundo bloco teve 

como tema o termo “camisa 12” e versou sobre o papel do público no 

evento futebolístico; e o terceiro bloco partiu do chavão “futebol é para 

homem”, trazendo à baila os assuntos referentes ao futebol feminino. 

A transmissão do programa ao vivo foi feita simultaneamente pelo 

Facebook13 (795 participantes) e Youtube14 (365 participantes), com 

um total de 1.160 acessos. Após 15 dias da transmissão, os dados de 

visualizações foram: 1.000 visualizações no Facebook e 478 

visualizações no Youtube. 

Para a abertura do programa, foi transmitido o vídeo de 

divulgação, que trazia um breve histórico do futebol e sua relação com 

as paixões que a modalidade desperta. Em seguida, dois professores 

do curso de música executaram, com flauta e violão (Figura 4), o 

 
13 Disponível em: https://www.facebook.com/594781640732035/videos/618217405526261. Acesso em 
29 out. 2020. 
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OZbSkZxZ6UQ&t=865s. Acesso em 29 out. 2020. 
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clássico nacional da Copa do Mundo de 1970, “Pra frente Brasil”. Já 

para a apresentação dos docentes, editou-se um vídeo com a 

“escalação” dos professores/jogadores (Figura 5), cada um com sua 

“posição em campo para a partida”. 

 
Figura 4: Professores do curso de 

música com flauta e violão 

Fonte: ESE, 2020. 

 
Figura 5: Escalação dos professores 

Fonte: ESE, 2020. 

Todo o programa se desenvolveu nesse clima do futebol, com 

professores interpretando comentaristas, narradores, lembrando 

bordões conhecidos entre aqueles que amam (e também entre os que 

odeiam) a modalidade que é denominada de “paixão nacional”, mas 

também trazendo muitas possibilidades de interseções ao tema a partir 

de diversas áreas e conhecimentos. 

Conforme comentado anteriormente, decidimos delimitar um 

recorte para tratar do conteúdo abordado que abrange o primeiro bloco 

do programa, intitulado “Futebol-Arte”, no qual foram estabelecidos 

diálogos entre a modalidade esportiva em questão e arte, em seu 

sentido amplo, como “um conjunto de atos criadores ou inovadores 

presentes em qualquer cultura humana” (FERREIRA, 2014, p. 22). 

 

1 O futebol-arte 

 

1.1 Futebol-arte e suas relações com a política no Brasil 

A partir das lentes da Educação física e dos esportes, tratou-se 

de relacionar o estilo de jogar futebol dos brasileiros à arte (no seu 

sentido amplo, conforme explicado anteriormente) – que deu origem a 
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vários craques da seleção canarinha – e também de abordar, 

brevemente, as relações entre o futebol nacional e a política em um 

período específico da sua história.  

O futebol brasileiro quase sempre foi caracterizado por ter uma 

identidade própria e singular quando comparado a outras nações por 

ser jogado e praticado de uma forma carregada de sinais culturais do 

país – construída entre os anos de 1930 e 1974 –, sendo denominado 

de “futebol-arte” (GIL, 1994).  

Segundo Gilberto Freyre (1945) o futebol-arte está relacionado 

ao modo de vida e ao estilo mestiço15 do povo brasileiro, que envolve 

dança, curvas e música, combinando o samba, a molecagem baiana, a 

ginga da capoeiragem pernambucana e a malandragem carioca, 

repleto de surpresas e variações, afastando-se do futebol original – 

britânico e bem-organizado (FREYRE, 1964). Nessa concepção de 

“estilo brasileiro”, o jogador já nasce com o dom de possuir a técnica 

para a modalidade. 

Assim, o futebol-arte é associado à cultura afro-brasileira, 

aprendido naturalmente pelos jogadores desde a infância, nas “peladas 

de rua16”, e pode ser caracterizado pela originalidade, improvisação, 

plasticidade, alegria, pelos dribles bonitos e “firulas”, que encantam a 

arquibancada, contrário ao futebol europeu, desenvolvido em clubes, 

considerado mecanizado, rígido, mais técnico e baseado na força física 

e no conhecimento científico. 

Conforme registra Gil (1994), o futebol-arte brasileiro foi abalado 

com a perda da Copa de 1966, quando o futebol-força europeu 

começou a ganhar protagonismo. A partir desse momento, essa 

modalidade começou a passar por transformações, ter influência da 

área científica, contar com comissões técnicas, o que resultou na 

 
15 Originalmente descrito por Freyre como “mulato”, entendido pelos autores como pejorativo por fazer 
uma analogia ao gado que tem pelagem mesclada ou ao jumento (MICHAELIS, on-line). 
16 Partidas de futebol recreativas ou amadoras sem regras fixas, realizadas em qualquer espaço livre, 
como a rua. 
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seleção de 1970, considerada imbatível. A miscigenação, a 

malandragem e o improviso passaram a ser vistos como obstáculos 

para o progresso – do futebol e da nação.  

O treinamento e o planejamento para a Copa de 1970 foram 

minuciosos, baseados nos conhecimentos científicos, especialmente do 

campo da Fisiologia, como as técnicas utilizadas para adaptação dos 

atletas à situação de jogo na altitude. No entanto, foram esquecidos e 

secundarizados por interesses políticos em afirmar a identidade 

brasileira – idealizada a partir da década de 1930 – e com grande 

contribuição da imprensa, que destacava apenas a “magia”, 

criatividade e genialidade dos jogadores (SOARES et al., 2007). Para 

Soares et al. (2004), a relação com a ciência, com as técnicas de 

treinamento etc., entrava em conflito com a visão romantizada do 

futebol no país, com a ideia de “dom”, de que os talentos eram naturais 

e já nasciam prontos. Para os autores, é como se “a ciência fosse 

desmerecer o talento” (SOARES et al., p. 107). 

Uma das fortes influências para que se mudassem os 

treinamentos da seleção desde 1966 foi o próprio governo ditatorial 

militar. Havia muitos interesses em que o futebol se saísse bem nas 

competições, pois criava-se, com isso, uma atmosfera de união, de 

alegria e de que tudo ia às mil maravilhas. Os usos políticos do futebol 

sempre aconteceram no intuito de aproximar os governantes da 

população ou com a intenção de empregar o futebol como uma “cortina 

de fumaça17” para acontecimentos ou decisões não muito populares (e 

isso não ocorreu apenas no Brasil). Tais usos tiveram início já no 

Estado Novo (1937-1945), quando Getúlio Vargas se aproveitou do 

clima de festa dos estádios para anunciar medidas relacionadas às leis 

trabalhistas (LOPES, 1994).  

 
17 Forma de amenizar, despistar ou encobrir algo que está acontecendo (ou vai acontecer) ou reais 
intenções. 
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Segundo Agostinho (2002), no período do governo militar, o 

futebol foi utilizado para fortalecer o regime ditatorial, que era 

legitimado a cada vitória da seleção, em especial, a de 1970. O 

presidente Médici fazia questão de posar ao lado dos craques da época, 

de ir aos estádios, dar palpites públicos sobre os resultados das 

partidas e, até mesmo, fazer embaixadinhas. Conta-se que o governo 

interferia até mesmo na escalação do time e teve participação direta 

na demissão de João Saldanha, técnico da seleção e militante 

comunista (VILARINHO, 2010). O sentido exacerbado de patriotismo e 

otimismo, de que o país estava indo bem, assim como o futebol, 

camuflava os atentados, torturas, assassinatos e sumiço de pessoas 

que contrariavam o regime.  

 

1.2 Seleção brasileira e seus craques 

Fato é que, apesar dos pesares (leia-se aqui: relações políticas), 

a seleção de 1970 se tornou referência e um marco impossível de se 

alcançar e aos jogadores que dela faziam parte são reservados espaços 

de destaque em qualquer programa esportivo – ou outro qualquer. 

Falar sobre a seleção brasileira, à primeira vista, seria uma tarefa 

fácil, afinal, nos referimos à mais vencedora e única que participou de 

todas as Copas do Mundo. Entretanto, sob um olhar mais atento, se 

torna mais difícil citar quais foram as melhores seleções ou os 

principais craques ao longo dos anos, em meio às conquistas e talentos 

individuais.    

Na obra Os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro, Noriega 

(2009, p. 11) escreveu que “atacante bom é aquele que faz gol. Goleiro 

bom é aquele que evita o gol”. Apesar de ser uma afirmação baseada 

no senso comum no futebol, podemos nos perguntar o que é 

necessário, então, para um jogador ser considerado um craque? Quais 

foram os grandes craques da seleção brasileira?  
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Sobre essas questões, Leite (2010) nos alerta que, ao realizar 

uma análise comparativa sobre quais foram os maiores craques que 

jogaram pela seleção brasileira, ou ainda, quais foram as melhores 

seleções que disputaram a Copa do Mundo, podemos nos expor ao 

contraditório de outras pessoas. Afinal, para alguns, a seleção de 1970 

foi a melhor de todos os tempos, para outros, foi a seleção de 1982. 

Mesmo com a adoção de critérios, como a comparação de números, o 

leitor pode concordar ou discordar de que Ronaldo foi melhor que 

Romário. Entre outros exemplos de comparações e escolhas, talvez a 

menos divergente, seja em relação a Pelé, ao considerá-lo como maior 

craque da seleção brasileira.  

Diante de tantas opiniões e preferências subjetivas no futebol, a 

expressão que faz alusão ao número de técnicos da seleção brasileira 

conforme o número de habitantes do nosso país – “o Brasil tem 90 – 

180 – 200... milhões de técnicos de futebol” – se tornou um clichê por 

diversos treinadores e cronistas esportivos desde a década de 70. 

Assim, poderíamos destacar que, atualmente, o Brasil teria 210 

milhões de opiniões para as convocações e escalações dos jogadores, 

sobre a tática ideal de jogo, quem deve ser o capitão do time, quem 

deve bater pênalti, além de opinar sobre quais foram as melhores 

seleções ou os maiores craques do Brasil. Por isso, em meio às 

apreciações de técnicos e jogadores vitoriosos do futebol brasileiro, 

publicadas em obras literárias por jornalistas esportivos como Leite 

(2010); Noriega (2009); Barreto (2010) e outras publicações 

(GUEDES, 2014; SOARES et al., 2007), servirão como base para 

apontarmos as grandes campanhas da seleção brasileira na Copa do 

Mundo, principal evento desportivo do futebol, dando ênfase para 

alguns dos grandes craques que vestiram a “amarelinha”.   

Entre os grandes elencos e craques que levaram a seleção 

brasileira às conquistas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, houve 

também aqueles que foram derrotadas mesmo com grande 
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favoritismo, como exemplo da seleção de 1982, um time que 

esbanjava talento e arte com um futebol plástico e ofensivo, 

surpreendeu a todos com sua desclassificação na fase de quartas de 

final da Copa ao perder para a Itália, 3x2. Antes ainda, podemos citar 

a derrota por 2x1 para a Uruguai na final de 1950, mesmo dominando 

todo o mundial devido a qualidade técnica dos jogadores, não 

conseguiu confirmar seu favoritismo diante de aproximadamente 200 

mil torcedores presentes no estádio do Maracanã, sendo o maior 

público da história das Copas. Jogo esse, que marcou a história do 

futebol em mundiais com a expressão “Maracanazo18”.      

As equipes de 1958, 1962 e 1970 chegaram ao título da Copa do 

Mundo jogando um futebol irrepreensível. Contando com a capacidade 

e habilidade técnica de Pelé, Garrincha, Didi etc., a primeira conquista 

veio com uma vitória elástica de 5x2 na final sobre a Suécia. Em 

seguida, o bicampeonato (1962) teve a convocação, praticamente, dos 

mesmos jogadores, apenas mais experientes. Entretanto, devido à 

lesão de Pelé ainda na fase de grupos, sendo substituído por Amarildo 

(terminou como vice-artilheiro da Copa), Garrincha foi o grande 

protagonista da seleção, eleito o melhor da competição realizada no 

Chile (LEITE, 2010). Nesse meio tempo, em 1966, o Brasil foi 

desclassificado ainda na fase de grupos. A estratégia dos europeus em 

priorizar a preparação física dos atletas (futebol-força), deu certo para 

conseguir os resultados em cima da qualidade técnica dos sul-

americanos (GUEDES, 2014). Entretanto, conforme já exposto 

anteriormente, com a denominação de “futebol-arte” em oposição à 

concepção europeia do “futebol-força” e, devido a toda preparação 

fisiológica para a Copa do México (1970), a seleção conquistou o 

tricampeonato com uma campanha incrível (SOARES et al., 2007). 

Craques como Pelé, Jairzinho, Rivellino, Tostão, Clodoaldo e Carlos 

 
18 Maracanazo é uma expressão inventada pelos uruguaios, quando venceram o Brasil na final da Copa de 

1950, no Maracanã. 
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Alberto fizeram apresentações memoráveis com a junção entre futebol 

e arte.     

Na Copa de 1982, o Brasil não conquistou o tetracampeonato. 

Entretanto, seria injusto não destacar os grandes jogadores com os 

quais a seleção contava, entre eles: Zico, Falcão, Sócrates e Cerezo, 

que tinham recursos individuais capazes de impor um futebol bonito e 

ofensivo. Motivos esses, que faziam o Brasil favorito para conquistar o 

título daquela competição.  

Mas, se por um lado essa seleção encantou, e não ganhou, por 

outro, as seleções de 1994 e 2002 conquistaram os mundiais mesmo 

sem um futebol tão vistoso. Leite (2010) destaca que essas conquistas 

vieram justamente devido às participações decisivas de craques como 

Romário e Bebeto; seguidos de Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo - 

jogadores que faziam diferença em lances individuais e se destacaram 

nas últimas conquistas do Brasil.   

Desde então, a seleção brasileira estacionou no 

pentacampeonato. Nem mesmo a qualidade técnica de grandes 

jogadores somados à valorização da força física e tática de jogo foram 

suficientes para o rendimento esportivo desses atletas se traduzir nos 

resultados tão esperados. Infelizmente, nossas recentes lembranças 

nos trazem de imediato, a derrota histórica de 7x1 para Alemanha, em 

2014, seguidas por outras eliminações nas fases finais da Copa.  

Ultimamente, mesmo contando com o talento de Neymar, 

Marcelo, Coutinho etc., o último jogador brasileiro a vencer o título de 

melhor do mundo, ocorreu em 2007, quando Kaká defendia a equipe 

do Milan. Por outro lado, se no futebol masculino se consolidou a figura 

do “Rei” (Pelé), no futebol feminino tivemos o surgimento de uma 

“Rainha” (Marta). A camisa 10 da seleção brasileira se tornou a maior 

vencedora do prêmio, consagrando-se seis (6) vezes como a melhor 

do mundo. E, mesmo que a seleção feminina não tenha conquistado 
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tantos resultados expressivos quanto a seleção masculina, a qualidade 

e habilidade técnica de Marta não deixa dúvidas sobre ser considerada 

a maior craque do futebol feminino da história.   

        

2 A música no futebol e o futebol na música 

 A relação entre música e futebol é profunda e dotada de diversas 

facetas. Ela ultrapassa as analogias dos times que “jogam por música” 

ou do capitão que é o “maestro” da equipe. A música é um elemento 

constituinte da identidade de um clube quando assume o papel de hino. 

Os cantos da torcida têm participação ativa no desempenho dos 

atletas. A música popular narra momentos marcantes, celebra 

conquistas e serve de declaração de amor dos compositores, cantores 

e torcedores por seu clube de coração. Enfim, são diversas interações 

entre o esporte e a arte e, para o primeiro bloco do LPI, foram 

escolhidas duas: os hinos dos clubes – a música no futebol – e as 

músicas populares com temas futebolísticos – o futebol na música. 

 Tão necessário quanto o brasão, as cores do uniforme e o nome 

do clube, o hino é um elemento indispensável na composição da 

identidade clubística. Suas características têm relação com os hinos 

pátrios e não com os religiosos (VENÂNCIO, 2014). Por essa razão, os 

hinos que foram compostos no início do século XX, no Brasil, guardam 

características de marcha militar – a música marcial. 

 Na década de 1940, o compositor Lamartine Babo, que 

participava do programa Trem da Alegria, da Rádio Mayrink Veiga, foi 

desafiado por seu colega Héber de Bôscoli a compor marchas 

carnavalescas para os clubes cariocas, mais precisamente, uma por 

semana, segundo Cornelsen (2012). Babo, então, compôs marchas 

para 11 clubes cariocas e elas se tornaram os hinos mais populares 

entre as torcidas: “vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é 
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o teu pendão”, “sou tricolor de coração”, “Botafogo, Botafogo, 

campeão desde 1910”, “uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”. 

 Mas o que levou essas marchas carnavalescas a tomarem o lugar 

das marchas militares? Há algumas suspeitas. Cornelsen (2012) irá 

afirmar que as características lúdicas da marcha carnavalesca norteiam 

a escolha popular. Se analisarmos pelo viés dos Estudos Culturais, 

podemos nos valer dos conceitos de identificação (BHABHA, 1996), 

enquanto processo de buscar características culturais reconhecíveis em 

um grupo, e pertencimento (BAUMAN, 2005), enquanto a possibilidade 

de fazer parte desse grupo que se reconhece culturalmente. Desse 

ponto de vista, a marcha carnavalesca é, desde antes da década de 

1940, culturalmente muito mais próxima do público do futebol do que 

a música marcial. 

 Independentemente dos motivos que tenham contribuído para 

esta inserção da música popular entre os hinos dos clubes, é possível 

suspeitar que, para as marchas de carnaval substituírem com tanto 

êxito os hinos marciais, algo em comum essas duas estéticas musicais 

devem possuir. E, de fato, há mais de um ponto que podemos nos 

destacar. 

 O carnaval brasileiro tem origem europeia, como uma festa de 

salão da aristocracia e da festa de origem africana chamada de 

entrudo. Na passagem do século XIX para o XX, o carnaval começou a 

ganhar as ruas e logo surgiram os primeiros blocos. Em seguida surgiu 

a prática de desfilar com o bloco, mas, tanto as músicas de origem 

africana, quanto as europeias, ou já híbridas como o maxixe, eram 

feitas para dança entre pares enlaçados. O bloco só começou a 

caminhar de fato quando se passou a agregar elementos marciais à 

música, como a própria organização binária do tempo que, pode-se 

dizer, é comparável à caminhada: direita, esquerda, direita, esquerda, 

1, 2, 1, 2... 
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 Além disso, se olharmos para a bateria de uma escola de samba 

e compararmos a uma banda marcial, encontraremos diversos 

instrumentos iguais ou semelhantes. Mas, em suma, a característica 

comum entre esses dois tipos de marcha é sua própria finalidade: 

marcar os passos de uma caminhada. 

 A marcha carnavalesca como hino de clubes de futebol abre 

caminho para que outros gêneros populares também figurem nesse 

meio, a exemplo do Sport de Recife, cujo hino foi composto em ritmo 

de frevo. 

 A outra questão abordada foi a da música popular com temática 

de futebol. Essa relação tem início no Campeonato Sul-americano de 

Futebol de 1919. O Brasil disputou a final contra o Uruguai, e venceu 

com um gol de Arthur Friendenreich, na segunda prorrogação. Essa foi 

a primeira grande conquista do país no futebol, e aconteceu logo após 

a pandemia da gripe espanhola, que tirou a vida de milhares de 

brasileiros. 

Esse pode ser considerado o marco zero para a paixão do 

brasileiro pelo futebol. E, como sempre, há um compositor atento para 

registrar momentos históricos. Ainda em 1919, Pixinguinha e Benedito 

Lacerda escreveram o choro “Um a Zero” – placar da memorável 

partida. A composição instrumental ganhou uma letra na década de 

1960, escrita por Nelson. 

Desde “Um a Zero”, o esporte número um entre os brasileiros 

passou a ser tema de muitas canções. Podemos classificar essas obras 

em três categorias: as que narram fatos e descrevem personagens; as 

que manifestam sentimentos pelo futebol e pelos seus elementos 

constituintes; e aquelas em que o tema ou a palavra futebol surgem 

de maneira coadjuvante. 

“Um a Zero” está entre as músicas que celebram fatos e 

personagens, a exemplo de “Camisa Dez”, de Hélio Matheus e Luís 
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Vagner, que critica o então técnico da Seleção Brasileira, Zagalo, na 

campanha pós-copa de 1970. O atacante Fio Maravilha, jogador do 

Flamengo, foi homenageado por Jorge Bem, depois de “fazer uma 

jogada celestial” e marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Benfica, 

de Portugal, em um amistoso. O Trio Esperança também cantou um 

gol do rubro-negro carioca na década de 1970, porém, um gol fictício 

marcado por Paulo Cézar Caju. Essa canção, chamada “Replay (o meu 

time é a alegria da cidade)”, foi amplamente utilizada em transmissões 

radiofônicas no momento do gol – fato que a tornou nacionalmente 

conhecida. 

Tratando-se da expressão de sentimentos, na década de 1960, o 

apresentador de TV Silvio Santos gravou a marchinha “Coração 

Corinthiano”, de autoria de Manoel Ferreira, Ruth Amaral e Gentil 

Junior. O título original era “Transplante Corinthiano”, em alusão ao 

primeiro transplante de coração feito no Brasil, em 1967, e à escassez 

de títulos do clube paulistano na época. Adoniran Barbosa também 

confessou seu amor pelo mesmo clube em “Coríntia, meu amor é o 

timão”. Já Neguinho da Beija-Flor é autor de “O Campeão” - um samba 

exaltação que em momento algum cita o nome do clube de coração. 

Por essa razão, torcidas organizadas de diversos clubes do país, 

adotaram a canção como um de seus gritos de guerra, incluindo o 

nome do respectivo time no final do refrão. 

O futebol, como parte integrante da cultura brasileira, também é 

utilizado como instrumento para comunicar diversas mensagens de 

cunho não desportivo. Em “Falando de Amor”, de Tom Jobim e Vinícius 

de Moraes, diz: “quando passas, tão bonita, nessa rua banhada de sol, 

minha alma segue aflita, e eu me esqueço até do futebol”. Nas 

entrelinhas, está implícito a importância que se dá a este esporte. 

Esses exemplos são só uma pequena demonstração de como o 

futebol é um tema recorrente na música popular brasileira.  
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3 O futebol e a linguagem visual 

 A exemplo da música, termos pertinentes às artes visuais estão 

presentes nos chavões futebolísticos: naquele gol que foi uma pintura, 

naquela jogada que foi uma obra prima, entre outros. Juntamente com 

o hino, a escolha das cores, a concepção do brasão e o desenho da 

camisa, compõem este pacote de identidade visual e sonora de um 

clube.  

 No quesito linguagem visual, tratando-se especificamente dos 

uniformes, destaca-se sua evolução ao longo do tempo, que tem sua 

concepção inicialmente voltada à elegância dos jogadores, e 

gradativamente vai conciliando este requisito às necessidades de 

melhora do desempenho do atleta. No início do século XX os uniformes 

eram feitos de tecido 100% algodão com gola e botões na camisa, que 

logo nas primeiras décadas foram substituídos por cordão, e as 

bermudas eram amarradas com cordões (SANCHES et al., 2010). 

 Somente nos anos 1930, a camisa ganha gola em V e os recortes 

se tornam mais justos, valorizando as formas do corpo do atleta. As 

mudanças mais significativas no tecido ocorreram a partir dos anos 

1950, mas o uso de tecidos sintéticos passou a ser frequente apenas 

na década de 1970. Dos anos 1990 em diante a corrida que ocorreu 

entre os fornecedores de material esportivo foi em busca da alta 

performance, no sentido de absorver e eliminar suor mais 

rapidamente. Assim, os tecidos foram ficando cada vez mais leves 

antes e durante a realização das partidas. 

 Mas não só de tecido vivem as camisas. A indústria de material 

esportivo para clubes de futebol faz movimentar muito dinheiro. Há 

uma cultura de lançar um modelo novo a cada ano, e muitos torcedores 

não deixam de adquirir a sua camisa. Muitas vezes, uma pequena 

alteração no design é o suficiente para se lançar uma nova coleção.  
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 Os fabricantes, por sua vez, além de valorizarem as cores, o 

desenho tradicional e o brasão dos clubes, imprimem também sua 

marca nas camisas, seja a própria logomarca do fabricante ou outras 

características que façam o público reconhecê-la, a exemplo das três 

faixas paralelas na região dos ombros. Tudo isso envolve princípios da 

semiótica aplicados ao design. 

 Tratando agora dos brasões, há uma diversidade de concepções 

que envolvem a estilização das iniciais do clube, o uso de formas e 

padrões definidos pela tradição futebolística e o uso de símbolos locais. 

Dentro dessa última concepção, um destaque especial se dá a figuras 

de aves. A pesquisa de Straube (2010) levantou um total 644 escudos 

de clubes brasileiros que utilizam de alguma maneira a figura de aves 

e analisou 74 deles. A característica comum é que não se busca uma 

reprodução realista da imagem da ave, mas sim uma releitura 

estilizada, com poucos traços e detalhes. 

 Esse princípio de retratar figuras que possuam algum significado 

dentro da história do clube de maneira estilizada se estende a diversos 

outros símbolos e é apenas uma das ferramentas de criação de um 

brasão ou escudo de clube de futebol.  

 

Considerações finais 

Diante dos dados de visualização obtidos nas plataformas 

digitais, é possível avaliar a proposta pedagógica do LPI enquanto uma 

prática inovadora interdisciplinar atrativa e bem aceita pelos 

estudantes dos cursos de Artes Visuais, de Educação Física e de Música, 

que puderam perceber o futebol a partir de lentes e possibilidades 

diversas.  

Nesse viés, é possível afirmar que, o futebol-arte brasileiro está 

associado à cultura afro-brasileira e caracterizado pela originalidade, 

improvisação, plasticidade, alegria, dribles bonitos e pelos gols. Sua 



  173 
 

 
 

designação foi abalada após a perda da Copa de 1966, quando o 

futebol-força europeu começou a ganhar protagonismo. A partir desse 

momento, essa modalidade sofreu transformações, passou a ter 

influência da área científica e contar com o trabalho integrado das 

comissões técnicas, o que resultou na seleção de 1970, considerada 

uma das melhores seleções da história.    

Já a relação entre música e futebol é profunda e dotada de 

diversas facetas. A música é um elemento constituinte da identidade 

de um clube quando assume o papel de hino. Os cantos da torcida têm 

participação ativa no desempenho dos atletas. A música popular narra 

momentos marcantes, celebra conquistas e serve de declaração de 

amor dos compositores, cantores e torcedores por seu clube de 

coração. A exemplo da música, consideramos que a linguagem e 

cultura visuais estão presentes no futebol, pois, juntamente com o 

hino, a escolha das cores dos uniformes, a concepção do brasão e o 

desenho da camisa compõem este pacote de identidade visual e sonora 

de um clube.  

Finalmente, o conteúdo abordado nesse formato tornou as 

atividades propostas atrativas e ofereceu possibilidades de novas 

práticas educacionais, além de ter privilegiado a interação entre os 

participantes, que fizeram parte do processo de construção coletiva do 

conhecimento, a partir de uma estratégia diferente daquelas 

tradicionais realizadas em sala de aula. 
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Introdução 

O que trazemos das décadas de 1970 e 1980 quando pensamos 

em sociedade e cultura? Nas artes visuais, na música e no esporte? De 

que forma estas duas décadas reverberam ainda hoje, mais de 40 anos 

depois? 

Este artigo pretende traçar um paralelo entre as linguagens 

cultural e corporal durante os anos setenta e oitenta, de forma a 

compreender os movimentos gerados ou fortalecidos neste período e 

como estes são refletidos até os dias atuais. Para esta compreensão, 

utilizamos pesquisa bibliográfica e pesquisa documental.  

Para entendermos o papel da cultura e do esporte naquelas 

décadas, precisamos, antes de tudo, compreender que passávamos 

por importantes mudanças sociais e históricas.  

Nas duas décadas, estamos em um período de crise e de tensão 

no Brasil e no Mundo. A Guerra Fria ainda está em extrema tensão na 
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década de 1970 e começa a ver seu declínio na década de 1980, a 

Queda do Muro de Berlim no fim de 1989, a união física da Alemanha 

Oriental e Ocidental representa, de certa forma, a união mundial e o 

fim da Guerra Fria. Porém, outras guerras surgiram pelo caminho, em 

decorrência da Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã e a Guerra Afegã-

Soviética (BIANGI, 2001; MOURA, 2005).  

No Brasil, temos a Ditadura Militar, que foi instaurada em 1964 

e teve seu fim apenas na nos primeiros meses de 1985, após 

momentos de tensão e manifestação, como o movimento das “Diretas 

Já”. Em outubro de 1988, o Brasil chega a um estágio social e político 

com a assinatura e promulgação da nova Constituição Brasileira pelo 

presidente Ulysses Guimarães (NAPOLITANO, 2015).  

Estes eventos, além de novas configurações políticas e sociais 

por todo o mundo, dão um novo olhar aos jovens da época, que já não 

se identificam com os valores e ideais das gerações anteriores. 

Além disso, a tecnologia é peça fundamental nas mudanças 

acarretadas. Os jovens setentistas e oitentistas encontram nas 

tecnologias uma nova forma de expressão. O cinema, os livros e a 

música apresentam histórias e estórias de novos horizontes a partir da 

tecnologia. O gênero ficção científica, com títulos como “Star Wars”, 

“Star Trek”, “E.T, o Extra Terrestre”, entre outros, se consolida e 

fortalece.  

Diversos avanços tecnológicos nas duas décadas são 

fundamentais nas mudanças de paradigmas sociais. A corrida à Lua, o 

primeiro voo de nave espacial, a popularização da televisão em cores 

e do cinema, invenção e acessibilidade aos primeiros computadores, 

videogames e, posteriormente, telefones celulares, animam crianças, 

jovens e adultos para as mudanças que a tecnologia poderia 

proporcionar. 
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Temos também o fenômeno da contracultura que tomou boa 

parte do mundo. Conforme Pereira (2016, p. 20), “o termo 

'contracultura' pode ser definido como um novo estilo de contestação 

social ao sistema político-econômico vigente, bem diferenciado da 

prática política da esquerda tradicional”.  

Afirmando-se como uma cultura marginal, a contracultura se 

iniciou no fim da década de 1960 e encontrou características como a 

recusa aos valores das gerações anteriores, a busca em novos modelos 

de forma a superar o capitalismo e a visão mística e aproximação aos 

elementos da natureza, fortalecendo-se, principalmente, entre jovens 

universitários de classe média alta (FORTES; MELO, 2009). 

Encontramos no Movimento Hippie, no surfe, no rock, entre outras 

“tribos” e movimentos as características da contracultura bem 

notavelmente. (FORTES; MELO, 2009; BRANDÃO; DUARTE, 1990). 

Agora que pudemos entender o panorama geral dos anos 70 e 

80, vamos nos aprofundar em temas importantes para a compreensão 

dos movimentos gerados neste período: o corpo enquanto suporte das 

mudanças de paradigmas, a cidade enquanto espaço para intervenções 

urbanas e o engajamento da arte de resistência, do hip hop e do rock. 

 

Mudanças de paradigmas: Do Body Art aos surfistas e 

performances musicais, uma análise do corpo como suporte 

Nos anos 1970 e 1980, temos reforçado diferentes elementos e 

linguagens como suporte artístico e cultural, como o rock, o surfe, o 

skate, o cinema, a body art e a arte de rua.  

Mas, de que forma, principalmente, os jovens se identificaram e 

posicionaram culturalmente, artisticamente, esportivamente e 

socialmente? Como o corpo se apresenta no cenário apresentado? 

Antes de adentrarmos nestas reflexões, devemos, primeiro, 

compreender a realidade da época. 
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Estudiosos e historiadores apontam que a década de 1970 foi de 

apatia política e cultural. O regime militar e sua censura, aliado ao 

êxodo de artistas e cientistas para o exterior e ao conformismo de 

alguns artistas e intelectuais que aqui ficaram, trouxe o que é 

denominado como vazio cultural. A arte, assim, foi perdendo a ilusão, 

a inocência e a vontade, e foi apenas a partir de 1973 que voltou a 

encontrar espaço de diálogo, a cultura viu uma luz no fim do túnel e a 

possibilidade da liberdade voltou a brilhar (ROSTOLDO, 2006). 

Apesar de haver evidências sobre as apatias da década de 1970, 

o experimentalismo, encontrou uma “brecha” nos anos de chumbo. A 

música, o teatro e o cinema, além dos festivais universitários, 

apresentaram-se como uma possibilidade de manifestação intelectual, 

apesar de não haver de forma significativa a ampliação destas 

possibilidades para camadas mais populares (BORELLI et al., 2009). 

As manifestações se fortaleceram ao longo dos anos, o 

experimentalismo saiu da Academia e começou a perpassar as 

diferentes camadas da sociedade. Esta trajetória percorrida pelos 

setentistas promoveu sustentação para mudanças que ocorrereram na 

década seguinte. Assim, 1980 trouxe consigo anos de lutas, pesquisas 

e experimentações, dando, um novo tom às manifestações culturais: 

“Os anos 80 começam com a distensão política e com ela o culto do 

prazer: é hora de ‘descobrir’ o corpo sufocado pelo período anterior, é 

hora do divertimento e do bom humor” (AGUIAR, 1994, p. 152).  

Junto a esta nova esperança cultural e artística, soma-se uma 

revolução do corpo e da sexualidade. A pílula anticoncepcional, lançada 

na década de 1960, se popularizou e promoveu uma transformação no 

comportamento dos jovens. Houve ruptura quanto ao padrão de 

relacionamentos, com experimentação e desejo. Os jovens 

(principalmente as mulheres) passam a questionar tabus e pudores 

relacionados aos seus corpos. As mulheres emanciparam-se não 
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apenas com relação à liberdade sexual, mas ao seu corpo, suas 

decisões e escolhas (DIAS, 2016). 

O corpo, assim, não era mais apenas o invólucro da alma, do ser, 

mas era mais, era demonstração dos anseios, desejos, medos e 

amores dos jovens. A modificação corporal assume seu papel e, junto 

à cultura pop, apresentou movimentos importantes desde a body art 

até o pornismo. Assim, o corpo tem papel importante para a 

apresentação dos anseios, desejos e crenças da “Geração Coca-Cola”. 

A Body Art ou arte do corpo teve início na década de 60, mas 

somente nas próximas duas décadas encontrou campo e espaço. Ela 

se refere a uma linha da arte contemporânea que tem no corpo meio 

e suporte para a realização da arte.  

A body art é primariamente pessoal e privada. Seu conteúdo 

é autobiográfico e o corpo é usado como o corpo próprio de 

uma pessoa particular e não como uma entidade abstrata ou 

desempenhando um papel. O conteúdo dessas obras coincide 

com o ser físico do artista que é, ao mesmo tempo, sujeito e 

meio da expressão estética. Os artistas eles mesmos são 

objetos de arte. (SANTAELLA, 2003, p. 261). 

 

É importante identificarmos que a body art não se encerra 

apenas na modificação corporal, mas é uma parte importante deste 

movimento.  

A marginalidade das modificações corporais “une” aqueles que 

não se identificavam com a sociedade tradicional. Desta forma, estas 

modificações se atrelam à formação das tribos urbanas, que 

“colaboraram na propagação e até mesmo na formação de uma 'cena' 

brasileira da modificação do corpo” (AMED; SOARES, 2011, p. 12). A 

década de 80 iniciou uma ruptura de padrões. As modificações como 

tatuagens começaram a ganhar espaço e sua marginalidade começa a 

perder força (AMED; SOARES, 2011). 
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A Body Art também esteve fortemente representada nas duas 

décadas por meio das performances. Estas representaram libertação 

para os artistas, abandonando costumes tradicionais, aproximando-se 

cada vez mais do público e produzindo uma nova forma de arte (THE 

ART STORY, on-line).  

O corpo, assim, era o principal material das ações performáticas 

que se utilizavam de temas como questionamento do cotidiano, críticas 

e problemas sociais, ideais de beleza, consumismo, entre outros. Todo 

o corpo do artista se transforma em suporte, incluindo seus fluídos. A 

arte é realizada no tempo presente, aproximando artista e espectador 

(CARVALHO et al., 2018).  

Dentre tantos artistas importantes nos anos setenta e oitenta 

relacionados às performances, citamos aqui Marina Abramovic, que 

tomava o corpo para suas ações performáticas, utilizando-o em uma 

relação simbólica entre tempo e espaço. Uma de suas principais 

performances chama-se Rhythm, exposta em 1975, em Nápoles. Nela, 

a artista disponibilizou 72 itens, de flores a armas carregadas e se 

expôs ao público durante 6 horas, que poderia interagir com a artista 

como desejasse (CARVALHO et al., 2018). 

Neste contexto, a cultura dos cuidados com o corpo e do corpo 

sarado e suado encontra espaço, em paralelo à erotização do corpo e 

às performances. O Pornismo ou Movimento Pornô é lançado em 1980 

e identifica um novo meio material para a criação poética: o corpo. 

Assim, o corpo não é apenas tema poético, mas, antes, é tela e 

sustentação para as práticas artísticas.  

Os movimentos de emancipação atrelados a movimentos como o 

pornismo ocasionaram manifestações e declarações em prol do próprio 

corpo, como o realizado em 1980, no Rio de Janeiro. Estas 

manifestações se transformariam em coletivos organizados em prol de 

artes pornô e “obscenas” (NOGUEIRA, 2016).   
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O corpo é a principal ferramenta e tela no movimento pornista, 

conforme explicado por um de seus criadores: 

Não o corpo enquanto tema, mas toda a gama de práxis 

corporais, de seus impulsos verbais a seus prazeres textuais, 

de seus sons a seus movimentos, de sua forma à sua função, 

de seus comportamentos comuns a suas transgressões, do 

corpo individual ao social, de sua carnalidade a sua 

carnavalização, de sua superfície a seus órgãos. Os Poemas 

Pornôs ativavam, no nível da linguagem (ou seja, através do 

poder que têm as palavras para organizar o mundo sensível), 

transformações poéticas e políticas por meio do desejo e do 

gozo (KAC, 2013, p. 32). 

 

O Movimento de Arte Pornô não durou muito tempo, encerrando-

se ainda na década de 1980. A repressão, ainda fortemente presente 

por conta da ditadura, os tabus da sociedade, o escândalo trazido por 

se falar sobre o que era considerado obsceno, bem como a ida dos 

participantes do movimento para diferentes caminhos, finalizou esta 

arte experimental. Porém, os temas levantados por ela, bem como o 

olhar para o corpo humano sob outra perspectiva permaneceu em 

outros movimentos e outras linguagens artísticas e culturais (KAC, 

2013; NOGUEIRA, 2016). 

O esporte encontra no corpo o suporte e a ferramenta, o sujeito 

e a principal peça para seu desenvolvimento. O esporte e as atividades 

físicas nas décadas de 1970 e 1980 se atrelaram à cultura dos cuidados 

com o corpo e alma, assim, as atividades físicas popularizavam-se 

como forma de ocupação do tempo livre.  

A sociedade buscava a fuga das grandes cidades e do estresse 

que elas significavam, neste sentido, buscava-se cada vez mais o 

contato com a natureza. Novos hobbies surgem, como a jardinagem. 

O cuidado com o corpo se fortaleceu, os esportes de natureza e na 

natureza também se popularizaram (DIAS; MELO, 2007). 

Na década de 1970, exercícios físicos, ginástica e academias 

tornaram-se cada dia mais populares. De acordo com matéria 
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publicada na Veja em 1979 (citada por DIAS; MELO, 2007), brasileiros 

passaram a ver o próprio corpo como um de seus maiores interesses, 

se não o maior.  

Entre as muitas modalidades, o surfe encontrou um público 

cativo no litoral brasileiro e, além de se mostrar como demonstração 

de ideais e valores, também uniu esporte, natureza e a cultura ao 

corpo. O surfe, atrelado a outras modalidades que se desenrolam junto 

à natureza, como o windsurf e o voo livre, apresentaram-se, ainda, 

como uma alternativa ao ambiente opressivo das cidades (FORTES; 

MELO, 2009). E, assim, o esporte mostrou-se como possibilidade de 

saúde, de aproximação da natureza, de ressignificação do corpo em 

uma sociedade que sentia as mazelas das guerras, restrições, regimes 

e dos primeiros sinais da globalização.  

Na música, as apresentações e shows se apropriaram de 

elementos quase teatrais. Os espetáculos eram com muitas cores, 

muitas luzes e com o corpo dos músicos como parte da apresentação. 

O experimentalismo e a performance se fizeram presentes em boa 

parte dos shows. 

As performances montadas pelos músicos eram, assim, utilizadas 

com um intuito e o corpo era o pilar basilar para as apresentações 

musicais. Não eram apenas as músicas, suas melodias e letras que 

importavam, os shows performáticos pediam mais: pediam o corpo, o 

gingado, as “caras e bocas” dos músicos. 

O corpo, assim, manifestava emoções e se manifestava 

politicamente. O corpo sentia a água salgada do mar e encontrava 

inúmeras possibilidades na moda – das roupas justas e curtas às 

enormes batas e calças alargadas. O corpo buscava a liberdade sexual 

e cultural. O corpo suava, transpirava, gritava, se pintava em 

multicores e se assumiu enquanto parte da cidade, do espaço e da 

história. 
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As décadas de 1970 e 1980 consistiram tempos de mudança e 

novas perspectivas quanto à concepção do corpo nas linguagens 

artísticas, culturais e esportivas.  

 

A arte de resistência, hip hop e rock: Reflexões sobre o 

panorama musical nas décadas de 1970 e 1980 

A década de 1970 foi marcada, no Brasil, pela Ditadura Militar. 

Este período foi marcado pelo autoritarismo, repressão, medo e terror. 

Após o golpe que sequenciou a ditadura, muitas manifestações e 

movimentos eram reprimidos e contidos com violências e assassinatos, 

porém, havia uma forma de manifestação que disseminou a visão de 

liberdade: a música (NAPOLITANO, 2015).  

 Nasce, nesse período a canção de protesto, que seria uma das 

principais formas de resistência ao regime militar. As músicas eram 

marcadas por metáforas, de forma a contornar a censura e repressão. 

 Os festivais, o rock e a MPB (Música Popular Brasileira) se 

expandiram, levando para milhões de brasileiros suas críticas e 

insatisfações, fazendo com que as canções se tornassem a voz da 

massa populacional. Esses movimentos trouxeram um maior apoio e 

conhecimento geral acerca do contexto social. Nos festivais, o público 

expressava seus anseios e desejos de também poderem decidir por 

suas vidas. Assim, “Se não podemos escolher o presidente de 

República, nos irmanamos numa decisão feita de solidariedade” 

(NAPOLITANO, 2004, p. 213). 

Foi na década de 1970 que surgiram renomados cantores, como 

Edu Lobo, com a música “Arrastão”, e Chico Buarque, com a música 

“Apesar de você", proibida pela censura, que acabou se tornando o 

hino da resistência: 

[...] 

Apesar de você 
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Amanhã há de ser 

Outro dia 

Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 

Da enorme euforia 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir 

Em cantar 

[...] 

Você que inventou a tristeza 

Ora, tenha a fineza 

De desinventar 

Você vai pagar e é dobrado 

Cada lágrima rolada 

Nesse meu penar 

[...] 

(BUARQUE, 1978) 

 

Além de Chico Buarque e Edu Lobo, muitos outros artistas 

iniciaram suas carreiras e se juntaram à luta contra a ditadura, como 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Elis Regina e Maria Bethânia. 

Alguns, como o próprio Chico Buarque, Caetano e Gilberto Gil, 

chegaram a ser presos pelas suas posições políticas e se exilaram em 

países da Europa para não sofrerem os rechaços do governo.  

Outros, continuariam livres e manteriam em suas letras de 

protesto, as metáforas, como é o caso da música “O bêbado e a 

equilibrista” de Aldir Blanc, imortalizada na voz de Elis Regina. A 

canção começa em tom de desalento, passa por dores, por exílios, por 

torturas, mas encontra, em seu fim, a fé e a esperança de que a 

democracia voltaria, pois era necessário seguir e frente e equilibrar as 

esperanças, apesar das incertezas. (PENSAR PIAUÍ, 2020). 
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Na década de 1980, a música permaneceu se mostrando 

instrumento de contestação, reivindicação e inconformismo, agora não 

só da política, mas de toda a sociedade. Um dos movimentos mais 

marcantes, que abriu novos horizontes no Brasil, tornando-se uma 

resistência, não apenas política, mas, principalmente social, foi o Hip 

Hop. A expressão Hip Hop é uma gíria, conhecida como “balançar o 

quadril”, e possui um conjunto cultural que inclui o rap (ritmo e 

poesia), o grafite (pintura) e o breakdance (dança).  Em 1973, nasce 

esse estilo em Nova York, chegando no Brasil em 1986, sendo São 

Paulo a primeira cidade a adotar o movimento. 

No processo de expansão do Hip Hop, o Brasil se encontrava em 

profunda crise econômica e com o aumento da população pobre no 

país. Com isso, era notória a concentração dessa nova cultura nas 

partes periféricas e marginalizadas dos grandes centros urbanos 

(SCANDIUCCI, 2006). Considera-se o Hip Hop uma prática social 

impulsionada pelos jovens pobres, principalmente, pelos negros.  

Por efeito de todo o preconceito existente na época, os 

praticantes do Hip Hop eram considerados rebeldes, rudes, agressivos, 

rótulos que muitos usavam em suas músicas para contestar. As letras 

eram utilizadas para trazer à tona o preconceito racial, social, a 

pobreza, a violência, presentes no cotidiano dessas comunidades. Além 

disso, as letras são fundamentais na elevação da autoestima dos 

jovens da periferia, dando a eles voz, pertencimento e protagonismo 

(ANDRADE, 1996; CARRIL, 2003), como no trecho a seguir: 

O sistema é imprevisível 

Leva a humanidade a um fim difícil 

O poder, uma mera brincadeira 

Que corrompe e destrói, por isso é besteira 

As ruas da cidade, sujas e imundas 

Matam as pessoas como AKs profundas 

As pessoas vivem pelas drogas 
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Refúgio das fraquezas que por elas foi imposta 

Isso está crescendo sem medidas 

A cidade é um câncer, um alívio, uma ferida 

A TV, puro consumismo 

Nesse mundo de ilusões do capitalismo 

Gritos! Gritos do silêncio 

De povos massacrados sem um alento 

Pássaro, preso na gaiola 

Canta uma canção sem ver o mundo lá fora 

[...]   

(CÓDIGO 13, 1988). 

 

Em 1988, o primeiro álbum exclusivo de rap foi lançado, com 

título “Hip-Hop Cultura de Rua”, apresentando o trabalho de diversos 

artistas que se tornaram artistas prestigiados, como: Thaíde, DJ Hum, 

MC Jack e Código 13.   

O movimento Hip Hop, tido como marginal na época, ao longo 

das próximas décadas saiu da marginalidade, cresceu e hoje já não se 

encontra apenas na periferia, mas encontrou público também em 

outras camadas sociais e “tribos”, misturando-se a outros círculos. A 

música, encontrou novas batidas e diferentes contextos, dialogando 

com a MPB, o rock, entre outros ritmos. 

Por fim, não podemos deixar de falar sobre o Rock, que, assim, 

como Hip Hop, se mostrou como resistência social, como movimento 

que trouxe ao cenário musical, ao mesmo tempo um tom cômico e de 

leveza, e de duras críticas à política e à sociedade. No Brasil, o rock 

começou a se manifestar mais ativamente na década de 1970, mas é 

na década de 1980 que o ritmo encontrou seu público cativo e espaço 

na mídia, com recursos tecnológicos, guitarras elétricas, letras cheias 

de ironia e com muito investimento da indústria fonográfica 

(ROSTOLDO, 2006). 
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Músicas como “Inútil”, do Ultraje a Rigor, “Até quando esperar”, 

do Plebe Rude, “Que país é esse?”, do Legião Urbana, “Pro dia nascer 

feliz”, do Barão Vermelho e “Homem Primata”, do Titãs, davam a pauta 

dos anseios e preocupações dos jovens da época. A crítica ao modelo 

capitalista, à organização social e às elites era levantada e abordada, 

a “Geração Coca Cola” demonstrava sua insatisfação desde a criação, 

até os rumos dados na sociedade: 

Quando nascemos fomos programados 

A receber o que vocês nos empurraram 

Com os enlatados dos U.S.A., de nove as seis 

Desde pequenos nós comemos lixo 

Comercial e industrial 

Mas agora chegou nossa vez 

Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês 

Somos os filhos da revolução 

Somos burgueses sem religião 

Somos o futuro da nação 

Geração Coca-Cola 

[...] 

(RUSSO, 1985). 

 

O rock era um espaço democrático, contestador e questionador. 

De acordo com Rostoldo (2006), os grupos que surgiram nos anos 

1980 eram contestadores e questionadores, rompendo com as 

exigências formais da sociedade e ampliando seu espaço de ação, “com 

o seu grande alcance junto a todas as camadas da sociedade e sua 

capacidade de despertar as mesmas emoções e sentimentos em 

indivíduos de diversas localidades, a música é uma forma de politizar 

a sociedade” (ROSTOLDO, 2006, p. 45). 

Os diferentes movimentos musicais, artísticos, esportivos das 

duas décadas carimbaram um novo olhar para nossos corpos, os 
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espaços urbanos, para a sociedade. Cabe a nós, agora, identificarmos 

e ressignificarmos os movimentos e conteúdos levantados na época, 

nos apropriando das experiências obtidas ao longo destes anos. 

 

Descaracterizando o espaço artístico: A exposição de arte sem 

espaço fixo.  

A produção artística brasileira adquire um caráter de retrocesso 

na década de 1970. Diferentemente do experimentalismo proposto nas 

décadas de 1950 e 1960, as produções artísticas desse período foram 

amordaçadas dentro de padrões da academia, isso foi reflexo da falta 

de diálogo dentro das universidades, que promoveu um fenômeno de 

acomodação das intenções artísticas desse período. Sobre o tema, 

Guimarães aponta que:  

A partir do Ato Institucional n° 5 e logo em seguida da 

impossibilidade do debate universitário, o problema da 

censura crescente, atingindo o ambiente cultural como um 

todo e desta forma prejudicando a particularidade do 

desenvolvimento artístico, em especial das artes plásticas. 

(GUIMARÃES, 2010, p. 8). 

De acordo com a pesquisadora Andréa Camargo Guimarães 

(2010) a questão do “boom” do mercado da arte acaba por emergir e 

eleva a produção nacional e do expandido mercado das artes, que 

adentra à bolsa de valores. Grandes instituições de arte foram criadas, 

assim como a expansão das galerias e a consolidação da atuação do 

marchand com a multiplicação dos leilões e vendas de obras de arte. 

Em outras palavras, a comercialização das obras de arte passou a ser 

vista como uma possibilidade rentável ao panorama mercadológico 

nacional. 

Esse processo, cada vez mais sofisticado, manteve o circuito São 

Paulo – Rio como um dos ambientes mais promissores para a arte 

nacional.  



  189 
 

 
 

Segundo Aracy Amaral, em entrevista concedida ao IDART: 

“nós assistimos, na década de 70, a um grande conformismo 

por parte de uma parcela que não é muito desprezível do meio 

artístico, de viver bem, de se acomodar a esta realidade e que 

consegue uma vida conciliatória com o meio artístico e o 

mercado de arte”. (GUIMARÃES, 2010, p. 9). 

  

Diante desse panorama da arte oficial, surgem movimentos 

paralelos que se contrapunham a essa linguagem engessada e 

manipulável. Na década de 1980, período de abertura política após as 

diretas e os chamados anos de terror da ditadura militar, promoveram 

o surgimento de ações coletivas de artistas independentes que 

propunham que as manifestações ganhassem os espaços públicos 

como forma de divulgação e também de crítica ao sistema de arte. 

Para este artigo aponta-se duas exposições que contribuíram 

para esse para discussões a respeito do papel da arte do nosso país. 

"Domingos de Criação", de 1970, realizado pelo curador e crítico de 

arte Frederico Morais e "Como Vai Você, Geração 80?", de 1984, que 

teve Marcus Lontra como crítico e curador responsável. Essas 

exposições possuem em comum a participação do público e também a 

proposta de intervenção urbana, a fim de destacar a relação do espaço 

urbano como veículo de divulgação da cultura e da arte. Por sua vez, 

as obras de arte possuem uma relação com o espaço em seu entorno 

assim como a dinâmica social que o espaço oferece. 

 O projeto de “Domingos de Criação” aconteceu durante seis 

meses, sempre no último domingo do mês. Em cada um deles havia 

um tipo de matéria e um nome específico. Os títulos: “O Domingo por 

um Fio”, “O Domingo de Papel”, “O Tecido do 

Domingo”, “Domingo Terra à Terra, O Som do Domingo” e “O Corpo a 

Corpo do Domingo”, segundo o curador Federico Morais:  

"Os títulos eram uma tentativa de compreender o que era 

domingo, sua diferença em relação aos dias úteis e como o 

próprio lazer se tornara algo burocrático." [...]\ "todas as 

pessoas são criativas em algum grau, mas não exercem sua 

criatividade por estarem impedidas de alguma forma". Desse 
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modo, as ações foram programadas no espaço fora do 

museu.  Para Morais, todos são capazes de produzir obras de 

arte, mas nem todos viram artistas, "assim como muitos 

artistas não são tão criativos, mas burocratas que reproduzem 

o que aprenderam na escola"(BELLESA, 2017, p. 2). 

 

Durante a década de 1980 grupos distintos de arte buscavam um 

tipo de produção diferente, que se contrapunha a questão conceitual 

então vigente. Muitos tinham como propostas realizar arte com o 

intuito de mudanças. A geração de 1980 não havia sentido na pele as 

agruras do golpe militar, não sofreram com a ausência de debates 

sobre os temas e conceitos que geravam arte. Foi então que surgiu a 

possibilidade de trabalhar o corpo através de uma política pessoal. 

Voltavam as questões de gênero, já almejada nas décadas de 1950 e 

1960, abriam-se, então, as discussões em relação às minorias. Desse 

escopo, surge a exposição “Como vai Você” no Parque Lage do Rio de 

Janeiro, com a proposta de reunir novos artistas e estabelecer uma 

relação entre a sociedade cada vez mais computadorizada. 

 Para Lontra, a “Geração 80” tinha como intuito a diversidade 

artística brasileira. De acordo com BELLESA, 2017 essa sempre foi a 

maior vantagem da produção nacional: 

O que é bom no país é sua complexidade, não reduzir, não 

determinar leituras autoritárias. Os trabalhos da época 

criaram uma reviravolta na arte brasileira, mudaram os 

conceitos da crítica e da curadoria. Queríamos sair da 

discussão hermética, queríamos uma discussão no contexto 

cultural do país à época. (BELLESA, 2017, p. 4). 

 

 Diversos foram os movimentos em separado que sintetizaram as 

manifestações artísticas destes períodos. Desde as mudanças culturais 

e sociais vividos pelo país em decorrência da ditatura e também do seu 

fim, a produção artística ganha espaço social através da 

experimentação. Alguns dos precursores desses movimentos são 

vistos hoje como os maiores nomes da arte nacional e tiveram suas 
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obras como referência da sociedade da época com ressonância na 

sociedade atual configurando universo da arte brasileira.  

 

Considerações finais 

Ao realizar essa proposta de trabalho para o Laboratório de 

Práticas Interdisciplinar, foi possível compreender que as décadas de 

70 e 80 contribuíram de maneira efetiva para que o espaço público 

fosse encarado como um organismo vivo e transformador de seus 

agentes sociais. Esse lugar que fomenta a participação interativa foi 

apropriado para dar eco as falas urbanas, caracterizadas pelo cotidiano 

e as constantes transformações políticas e sociais de sua época.  

Esse panorama híbrido que as intervenções artísticas, culturais e 

esportivas proporcionaram ao espaço público nas décadas estudadas, 

assemelha-se a interdisciplinaridade da prática desenvolvida para 

realização do laboratório. Uma vez que, a forma de concepção das 

atividades permite que um determinado tema dialogue com diversos 

olhares específicos e distintos dos cursos que compõem a área de 

Linguagens Cultural e Corporal (artes visuais, educação física e 

música), construindo uma teia de saberes que promove o 

conhecimento não desvinculado do cotidiano dos estudantes.  

O legado de uma geração pode ser medido de acordo com os 

impactos dos acontecimentos em gerações futuras. Em 2021 é possível 

perceber as contribuições no campo da arte e também do esporte que 

essas décadas deixaram, quebrando paradigmas e permitindo a 

ressignificação do espaço público.  
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