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RESUMO 

“Vamos fazer arte?” é o nome de um projeto de extensão vinculado com a pesquisa, 

desenvolvido durante o ano de 2013 na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP) da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Estado de Minas Gerais, Brasil. A Faculdade está 

localizada no interior do Estado, com extensão de 2.598,046 km
2
 e população de 97.171 

habitantes. O projeto é financiado pelo Ministério da Educação (MEC) e tem por objetivo 

promover manifestações artísticas e desenvolver no âmbito na Universidade a gestão cultural. 

Esta é entendida no sentido de incentivar a produção de culturas locais e regionais e incrementar 

as políticas para o setor em âmbito acadêmico. É desenvolvido por uma equipe de professores e 

alunos dos onze cursos de graduação da Faculdade, em parceria com o Grupo de Pesquisa em 

Educação e Culturas Populares (GPECPOP), com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura, 

Escrita e Livro (GEPLEL), um coletivo de alunos – Coletivo Sertão da Farinha Podre – e com o 

Movimento Experimental de Cultura da cidade – Grupo MECA. As ações englobam um curso de 

capacitação em artes cênicas; Saraus Culturais; manifestações das culturas populares, locais e 

nacionais, como capoeira, forró, congada, rodas de samba e carnaval de rua. Cada uma das ações 

atinge em média um público de aproximadamente 500 pessoas. Trazemos neste trabalho os 

resultados do primeiro ano de desenvolvimento do Projeto de modo a refletir sobre sua 

contribuição para o desenvolvimento social da região.  
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Introdução 

O projeto “Vamos fazer arte?” foi elaborado a partir de constatação da escassez de pontos de 

cultura na cidade de Ituiutaba, situada no interior do Estado de Minas Gerais, distante 673 km da 

capital. Os pontos mais próximos estão a 137 km, na cidade sede da Universidade Federal de 

Uberlândia. Desde a instalação da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP) em 
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Ituiutaba (2006) – um campus da Universidade Federal de Uberlândia – o município contava com 

apenas um ponto de cultura, o Teatro Vianinha, onde o Grupo MECA realiza atividades artísticas 

e culturais de modo precário, devido ao ínfimo apoio financeiro que recebia do Ministério da 

Cultura até 2010. O projeto vem, então, suprir a carência de espaço permanente de cultura, bem 

como oportunizar a alunos e professores da FACIP que vivenciem  uma interação mais 

abrangente com a comunidade em que está inserida.  

Fundamentado em referências bibliográficas que tratam sobre a importância da educação musical 

e artística no processo de aprendizagem, em todos os níveis de ensino, a equipe responsável pela 

elaboração do Projeto considerou que as vivências da comunidade acadêmica necessitam ser 

pensadas para além das atividades curriculares formais previstas nas matrizes curriculares de 

cada curso. Por tais motivos, concebemos como um dos importantes papéis sociais da 

Universidade, promover manifestações artísticas e desenvolver a gestão cultural.  

O projeto de extensão é vinculado com a pesquisa (ProExt), de modo a criar oportunidade de 

estabelecer aproximações entre professores e estudantes dos onze cursos de graduação da FACIP, 

interações com grupos de pesquisas de outras unidades da UFU e troca de experiências com 

atores sociais que desenvolvem algum tipo de expressão artístico cultural na cidade de Ituiutaba, 

Minas Gerais/Brasil. Esta experiência nos incitou à seguinte pergunta de pesquisa: como as 

Universidades Federais brasileiras contribuem para com o desenvolvimento social no que diz 

respeito à promoção e gestão cultural?  

A arte na educação brasileira 

Pesquisadores da arte (BELLOCHIO, 2000; BORGES, 2009; FARDO, 2008; GALINARI, 2007; 

SOUZA, 2000 entre outros) explicam sua forte influência no processo educacional desde a 

colonização do Brasil pelos portugueses, passando pela influência dos povos indígenas, dos 

africanos escravizados e de outros imigrantes do ocidente e do oriente que povoaram o país. 

Assim, a arte, como mostra a pesquisa de Beatriz Barbosa (2013), além de constituir a 

diversidade cultural do Brasil, é vista como uma forte aliada no processo de ensino formal, com 

evidente atribuição de uma função educacional.  

A legislação sobre educação no Brasil em vigor, através da Lei Federal n. 11.769, de 18 de agosto 

de 2008, prevê a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. A lei configura uma orientação 
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para a prática pedagógica e tem sido utilizada pelo Ministério da Cultura (MEC) como referência 

para a avaliação das escolas e alocação de recursos, todavia, não garante o desenvolvimento da 

musicalização e das artes nas escolas oficiais.  

No que diz respeito especificamente ao “ensino de arte” nas escolas, Maura Penna (1999) 

recupera historicamente como este se desenvolveu na legislação sobre educação
1
, considerando-

se, basicamente, a presença das diversas linguagens artísticas na escola. Segundo ela, as artes 

“nem sempre foram consideradas ‘componentes curriculares’; não são tidas tradicionalmente 

como ‘áreas do saber’ que cabe à escola tratar”. (PENNA, 1999, p.58) Sendo assim, elas têm um 

caráter utilitário nas escolas, servindo como complemento alegórico para outras atividades, 

deslocada da proposta curricular. Interferem nessas culturas escolares as políticas educacionais, 

cujas quais direcionam não somente projetos educacionais como muitas das práticas escolares.  

Todavia, é na expressão cultural não escolarizada que a música, as artes cênicas e as artes visuais 

têm sido exploradas de modo a atingir o objetivo de conscientização da interdependência entre o 

corpo e a mente, entre a razão e a sensibilidade, entre a ciência e a estética, desenvolvendo o 

discurso oral, literário, musical e gestual, por meio da ação própria do sujeito sobre seu corpo. 

São as expressões artísticas, principalmente dos grupos sociais dominados pelas instancias de 

poder e socialmente discriminados por suas condições socioeconômicas e culturais, têm 

oportunizado a recuperação e a valorização dos saberes e culturas populares.  

O projeto “Vamos Fazer Arte?” propõe, nesta perspectiva, um partilhamento de experiências, 

cujo qual desencadeia a convicção dos sujeitos de que eles podem expor e assumir suas 

experiências musicais e gestuais e que, juntos, podem dialogar sobre elas, recriá-las e elaborar 

outras experiências. Amplia-se deste modo a capacidade analítica e crítica da realidade social e 

oportuniza outras escolhas quando há o (re)conhecimento das experiências dos outros e a 

possibilidade de atuar junto a elas.  

Defende, assim, a importância da formação artística na sociedade contemporânea, justificando o 

seu ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB n. 9.394/1996) que 

estabelece em seu artigo 26, parágrafo 2º que: "O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

                                                           
1
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei n. 4.024/1961e lei n. 5.354/1996); Lei 

Complementar às Diretrizes Curriculares Nacionais (lei n. 5.692/1971). 
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desenvolvimento cultural dos alunos" e "A arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo 

ser humano tem direito ao acesso a esse saber".  

Também de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a educação em 

arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que 

caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno 

desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto 

na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas 

diferentes culturas. A Lei Federal n. 11.769/2008, por sua vez, prevê a obrigatoriedade do ensino 

de música nas escolas, e pela função de promover o desenvolvimento integral dos educandos por 

meio da conscientização da interdependência entre o corpo e a mente, entre a razão e a 

sensibilidade, entre a ciência e a estética. 

Cláudia Bellochio (2000) explicita a importância da aproximação da universidade com as escolas 

quando o interesse é realizar trabalhos colaborativos, com proposição de situações 

problematizadoras, permeadas por mediações dialógicas como mediadoras do processo 

investigativo. Neste sentido, entendemos como indispensável ao processo formativo a interação 

com as mais diversas dimensões culturais da realidade na qual a Universidade está inserida. Isto 

significa a participação ativa em movimentos sociais, artísticos, culturais e outras demandas 

suscitadas no cotidiano de uma sociedade que começa a ser transformada pelo impulso e 

mobilização que a Universidade desencadeia, “uma prática educativa em ensino de música [e 

artes cênicas] que se configure como processo de investigação-ação educacional, ativa e crítica 

em um espaço de ensino concreto e real.” (BELOCHIO, 2000, p. 21) 

Desenvolvimento do projeto 

Tendo em vista o ambiente propício da Universidade para a arte, criamos instrumentos de 

comunicação dinâmicos, alinhados às linguagens e experiências culturais da comunidade 

universitária com a “cena” artístico-cultural da região. Como afirma Belochio (2000, p.70), 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a educação, de diversas áreas de conhecimento, 

concebem a “Educação Musical [e artística] como um importante componente de conhecimento 

nos processos que potencializam o conhecimento do ser humano”. 
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Para isso, foram oportunizados diferentes espaços destinados a acolher, divulgar e debater 

temáticas relacionadas aos movimentos culturais, artísticos, dentre outros que envolvam 

interesses da comunidade estudantil e das culturas populares. Isto considerando que as 

manifestações artísticas e culturais constituem um direito básico do cidadão, de modo que, dar 

visibilidade e incentivar a participação efetiva de diferentes seguimentos da sociedade em 

práticas de lazer e entretenimento, torna-se fundamental. Os espaços de cultura, além de permitir 

aos jovens e adultos se expressarem através de diferentes formas de arte, contribuem para com 

novas experiências de sociabilidade. Nestes espaços – Campus, Teatro, Praças, Salões de Festas – 

criamos e articulamos oportunidades para que artistas locais, amadores e profissionais, expressem 

e divulguem seus trabalhos, possibilitando à comunidade a participação gratuita em espetáculos 

musicais, teatrais, exposições de artes visuais acadêmica.  

A equipe idealizadora e executora do projeto é constituída pelo Grupo de Pesquisa em Educação 

e Culturas Populares (GPECPOP), pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura, Escrita e 

Livros (GEPLEL), e por estudantes das diversas áreas do conhecimento que se organizam em um 

coletivo denominado Coletivo Sertão da Farinha Podre. Esta equipe planejou e coordenou as 

ações por etapas: 

 Captação: identificação dos atores da cena artística local e suas especialidades, contatos, 

agendas, interesse e disposição para participar de eventos; 

 Criação, arte e design: criação a arte, ilustração do evento, formatação impressa e 

virtual; 

 Gestão, divulgação e distribuição: construção do evento a partir do objetivo proposto ao 

público-alvo, bem como projeção e busca de meios para as edições seguintes. 

Os trabalhos desenvolvidos em formato de “ciclo de eventos” tratou de encontros de pessoas que 

mantêm algum tipo de ligação com o universo das manifestações artísticas, seja poesia, pintura, 

música, artes cênicas, entre outras, das quais foram, convidadas a divulgar seus trabalhos em 

pequenas mostras e compartilhar experiências: 

1 - Bloco Desengonça o Estandarte do Sanatório Geral (anexo 1 e 2). 

O Carnaval no Brasil é apresentado pelo projeto com uma propriedade específica, a de 

recuperação de suas origens, o que significa festejar e rir da própria condição humana, 
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historicamente diferente, na qual grupos sociais bailam embalados pela mesma mobilização. O 

nome do Bloco faz referência à música popular brasileira “Vai Passar” do compositor Chico 

Buarque de Holanda.  

O objetivo da proposta foi promover a integração entre os diversos grupos sociais de 

Ituiutaba/MG  e região, incorporando às festividades elementos das culturas populares, 

recuperando costumes e tradições do Carnaval brasileiro. Proporcionou a execução de 

marchinhas populares carnavalescas cantadas por professores de música do Conservatório 

Estadual de Música de Ituiutaba/MG, como também concurso de fantasias, cortejo pelas ruas da 

cidade convidando a comunidade a participar. Foi valorizada a participação e o comprometimento 

popular, como síntese de uma celebração festiva e comunitária, como lazer e diversão para toda a 

população.  

Estas ações geraram objetos de pesquisa, envolvendo simbologia, enredo, produção de texto, 

poesia e sonorização. Teve como período de realização as datas de 11 a 12 de fevereiro de 2013, 

com adesão de aproximadamente 200 pessoas no cortejo.  

2 – Oficinas de Teatro e Musicalização (anexos 3 e 4). 

 

As oficinas contaram com duas turmas de 30 alunos, aconteceram ao final das tardes de sábado, 

tendo duas horas em cada encontro, ministradas na Escola de Teatro Vianinha, gratuitamente, 

para a capacitação de docentes das escolas públicas do município de Ituiutaba/MG e dos docentes 

e discentes dos cursos de licenciatura da FACIP/UFU, com atividades de teatro (jogos 

dramáticos, improvisação teatral, expressão corporal, leitura dramática e jogos tradicionais), 

musicalização, técnica vocal, noções de ritmo, contação de historias (literatura, causos da 

literatura local) e Teatro do Oprimido.  

3 - “Sarau” (em parceria com o Coletivo Sertão da Farinha Podre) (anexos 5 e 6). 

Durante o ano de 2013 foram realizadas atividades artísticas e culturais entre e para a 

comunidade a partir do contato destes com artistas da cidade e região. Os encontros tiveram o 

intuito de aproximar pessoas que mantêm algum tipo de ligação com o universo artísticos, sejam 

elas: poesia, pintura, música, artes cênicas, entre outras. É neste contexto que se desenvolve os 

Saraus no Tupã, onde artistas amadores e profissionais contribuíram, por meio de sua dinâmica, 
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para a reafirmação da cultura popular da comunidade. O Sarau é um espaço público aperto a toda 

à comunidade acadêmica e local da cidade e região, que ocorre no Campus com periodicidade 

mensal, conforme calendário acadêmico. 

Considerações Finais  

No contexto sócio histórico pelo qual o Brasil passa, de tomadas de medidas paliativas por parte 

das políticas públicas no investimento em educação e cultura, percebemos no desenvolvimento 

do Projeto que é imprescindível a transformação cultural e social via conquista popular. Assim, 

as ações do Projeto articularam os integrantes da comunidade acadêmica e local como agentes 

transformadores da realidade que, colocando em prática seus saberes e a sua dinamicidade, 

remodelaram o desenvolvimento social e alterou de forma significativa, real, própria, uma 

realidade antes inacessível. 

Isto porque desenvolvemos no projeto uma pesquisa-ação (ou investigação-ação) que possibilitou 

ao mesmo tempo a pesquisa, o ensino e ações extensionistas que contribuíram com mudanças de 

paradigmas sobre o papel da música, das artes cênicas e visuais na formação integral do sujeito 

para a cidadania, bem como mudanças na forma de atuação em processos de autogestão da 

comunidade. Construímos, assim, movimentos de formação colaborativa, uma vez que 

envolvemos professores pesquisadores, licenciandos e a comunidade. 

Ainda é possível constatar que o “Vamos fazer arte?”, através das diversas práticas realizadas, 

contribuiu efetivamente para a divulgação das diferentes manifestações culturais existentes na 

região, como local identificação cultural e ressignificação de sua própria cultura, pois esta é 

baseada na vivência, no vínculo coletivo e popular. Assim, através das dinâmicas desenvolvidas, 

as práticas culturais obtiveram constantes contribuições, reconstruindo e legitimando o território 

em prol da aprendizagem. 
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Fotos 01 e 02: Bloco Desengonça o Estandarte do Sanatório Geral 

 

 

   

Fotos 03 e 04: Oficinas de Teatro e Musicalização 
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Foto 05 e 06: Cartazes dos Saraus 


