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RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade apresentar considerações sobre a relevância do Projeto Habilidades 

de Estudo (PHE), no sentido de contribuir para a cidadania das crianças que deste fazem parte. Neste 

sentido, temos as atividades realizadas nesse projeto como um elemento muito importante, visto que 

permite a essas crianças acesso a expressões artísticas, atividades esportivas e lúdicas. Desta maneira, este 

trabalho apresenta como principal objetivo compreender como as atividades vivenciadas no projeto atuam 

como instrumento de cidadania para crianças de Caruaru-PE. Sendo assim, nos propomos a identificar as 

principais práticas voltadas à cidadania, a refletir sobre o contato com as expressões artísticas e o lazer na 

realidade social e, ainda, analisar a reação entre cidadania e lazer. Para tanto, adentramos ao espaço de 

uma sala de aula onde funciona o PHE e utilizamos como procedimentos de coleta de dados a observação 

do cotidiano das crianças no âmbito do projeto e a aplicação de questionários. Assim, traremos à 

discussão temáticas como a cidadania, as leis que garantem o direito da criança ao lazer, à arte, à cultura e 

à educação de qualidade. Ainda abordamos a questão histórica do lazer e sua relevância para que os 

indivíduos exerçam sua cidadania. Para tanto, usaremos como base para nossa discussão autores como 

Oliveira (2002), Libâneo (2004), Melo (2003), Saviani (2003), entre outros, que embasam as discussões 

das temáticas aqui apresentadas. Os dados evidenciaram que os professores e as crianças entendem a 

relevância do projeto, sobretudo, no sentido de contribuir com o acesso à arte e à cultura, onde os 

professores costumam tratar de temáticas voltadas à cidadania, como relações sociais de respeito às 

diferenças, cuidados e preservação do meio ambiente. 

Palavras-Chave: Educação. Cidadania. Arte. Lazer. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to present considerations about the relevance of the Projeto Habilidades de 

Estudo (PHE), in order to contribute to the citizenship of the children who are part of it. In this sense we 

have the activities carried out in this project as a very important element, since it allows to these children 

access artistic expressions, sports activities and playful. In this way, this work presents as main objective 

to understand how the activities experienced in the Projeto Habilidades de Estudo, act as an instrument of 

citizenship for Caruaru-Pe children. Therefore we propose to identify the main practices focused on 

citizenship, reflect on the contact with artistic expressions and leisure in the social reality and also analyze 

the reaction between citizenship and leisure. To do so, we enter the space of a classroom where the PHE 

works, where we use as data collection procedures the observation of children's daily activities within the 

scope of the project, and the application of questionnaires. Thus we will bring to the discussion, themes 

such as citizenship, laws that guarantee children's right to leisure, art, culture and quality education, we 

will also address the historical issue of leisure and its relevance for individuals to exercise their 

citizenship, (2002), Libanio (2004), Melo (2003), Saviani (2003) among others, which will be the basis 

for the discussions of the themes presented here. The data showed that teachers and children understand 

the relevance of the project, especially in the sense of contributing to access to art and culture, where 

teachers usually deal with issues related to citizenship, such as social relations respect for differences, 

care and preservation of the environment environment. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa apresenta uma discussão sobre as contribuições das atividades 

realizadas no Sesc Caruaru, em especial no âmbito do Projeto Habilidades de Estudo, 

que promove opções de acesso à cultura e ao lazer no horário do contraturno, no caso, à 

tarde. Além de apoio pedagógico às atividades extraclasse, as crianças têm acesso a 

aulas de dança, música e natação, bem como participam de programação de cinema 

semanalmente e, ainda, momentos de jogos e brincadeiras. Tais atividades denotam a 

riqueza desse projeto, sobretudo, na formação das crianças que dele participam. Dessa 

forma, buscamos refletir sobre sua relevância no sentido de abrir espaços para que as 

crianças usufruam de direitos inerentes a um cidadão. 

 A relevância desse projeto está na ampliação e no acesso à educação de 

qualidade e, por isso, realizamos observação-participante no projeto, conhecendo suas 

práticas, enfatizando as práticas educativas voltadas à cidadania e fazendo uma análise 

entre o que dizem os autores e o que nos diz a realidade, baseando-nos na prática e nas 

falas dos sujeitos envolvidos no projeto, sendo estes professores e alunos. Considerando 

que Caruaru é uma cidade que vem crescendo na economia e entendendo que, apesar 

disso, ainda há uma precariedade na educação, sobretudo, no que tange ao acesso à arte 

e à cultura, bem como às atividades de lazer, buscamos identificar alguns aspectos que 

levam as instituições a criarem alternativas de incentivo à formação infantil.  

Portanto, o presente artigo buscou compreender de que modo as aulas de música, 

dança e outras atividades de arte e lazer podem ser utilizadas como um caminho para a 

cidadania de crianças da cidade de Caruaru. Assim, apresentamos discussões que 

permeiam diversas temáticas como a cidadania, as leis que garantem direitos à criança 

de acesso ao lazer, à arte, à cultura e à educação de qualidade, além de abordar a 

questão histórica do lazer e sua relevância para que os indivíduos exerçam sua 

cidadania. Para tanto, como base para nossa análise, utilizamos as produções de autores 

como Oliveira (2002), Libâneo (2004), Melo (2003), Saviani (2003), entre outros, que 

embasaram as discussões das temáticas ora apresentadas. 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho, fizemos uso de uma abordagem qualitativa, com a expectativa de 

maior aprofundamento no campo, através das observações, e maior aproximação com a 
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realidade nas nossas descrições. Nossa pesquisa também teve características de um 

estudo do tipo etnográfico, pois, assim como afirma Severino (2007), “a pesquisa 

etnográfica vai compreender, na sua cotidianidade os processos do dia a dia em suas 

diversas modalidades”, e nós estivemos inseridos num espaço educativo, fazendo 

observações e descrições do mesmo.  

Desta maneira, tivemos como campo empírico uma turma de 17 alunos (de 

diferentes escolas) matriculados no PHE no Sesc Caruaru. Apontamos no espaço 

aspectos observados durante o período de estágio, bem como refletimos sobre a opinião 

de alunos e professores sobre as atividades realizadas no projeto e sua influência na 

realidade social de crianças de Caruaru.  Realizamos observações em sala e nos 

momentos do recreio, além de aulas de música e dança. Fizemos, ainda, o uso de 

questionários para a obtenção de dados, respondidos por três professores e uma 

professora, os quais, em nossa análise, foram denominados de Professora P1, Professor 

P2, e Professor P3 e Professor P4. 

 

CIDADANIA 

O sujeito, de fato, cidadão goza dos seus direitos civis e políticos com total 

liberdade, ou seja, uma pessoa que desfruta plenamente de benefícios sociais, políticos e 

econômicos é considerado um cidadão. Para garantir que a cidadania seja exercida é que 

existem as leis, portanto, podemos nos munir do conhecimento legislativo como 

instrumento de luta social. A legislação abrange todo cidadão, garantindo a ele 

benfeitorias que defendem e promovem sua formação desde a infância. Quando se trata 

especificamente de crianças, no Brasil, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), com leis constituídas exclusivamente para garantir a promoção do bem-estar 

social de crianças e adolescentes. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade (ECA, 1990, 

p.11). 

Assim sendo, as leis garantem que o brasileiro, seja adulto, criança ou 

adolescente, exerça a cidadania. Contudo, ao observamos a realidade, compreendemos 

que, para exercer a cidadania, as leis não são suficientes, é preciso a ação de cada 

sujeito social ativo em sua comunidade. Do mesmo modo, a intervenção conjunta da 
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comunidade, da escola e da família também exerce um papel fundamental, inclusive, da 

família na escola. Alguns autores e estudiosos da educação dedicam-se a estudar as 

relações entre comunidade, família e escola como um papel essencial na formação e no 

desenvolvimento do estudante, afirmando que, além de assegurar a gestão democrática e 

a participação, “proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, estrutura e 

organização e de sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e favorece 

uma aproximação” (LIBÂNEO, 2004, p. 102). 

Dessa forma, a instituição escolar, seja pública ou privada, é o primeiro espaço 

onde a criança, através da participação, entende os aspectos de uma democracia. É  ela 

também um espaço onde se reconhecem os direitos e as primeiras compreensões sobre o 

ser cidadão. É no espaço escolar que acontecem os primeiros contatos com o outro e 

suas culturas, numa relação de diversidade social, étnica, religiosa, entre outras. Neste 

sentido, Oliveira (2002) vem refletir sobre o que é ser cidadão. 

 Ser cidadão significa ser tratado com urbanidade e aprender a fazer o mesmo 

com as demais pessoas, ter acesso às formas mais interessantes de aprender e 

enriquecer-se com a troca de experiências com os outros indivíduos. Isso 

implica tomar consciência de problemas coletivos e relacionar a experiência 

da própria comunidade com o que acontece em outros contextos. A educação 

para cidadania inclui tomar a perspectiva do outro – da mãe, do pai, do 

professor infantil, de outra criança, de quem perdeu a mãe, ou de quem tem o 

pai muito doente ou preso na penitenciária – É ter consciência dos direitos e 

deveres próprios e alheios (OLIVEIRA, 2002, p. 52). 

 

  Nessa perspectiva, a cidadania começa com uma educação apropriada na 

infância, sendo este, um momento de grande desenvolvimento humano, desde a 

cognição até a dimensão emocional e psicomotora, havendo ainda a dimensão das 

relações interpessoais. Em outras palavras, a cidadania ainda está ligada a questões de 

relações humanas, sendo as leis uma maneira de garantir a convivência social e a 

igualdade entre sujeitos, consistindo em atitudes individuais no que concerne ao hábito 

de respeito ao próximo, conhecimento de si mesmo e do outro, além dos direitos e 

deveres individuais e coletivos.  

Portanto, educar para cidadania é uma atividade de reflexão, onde na sala de aula 

o professor atua como um mediador de conhecimentos que leva os alunos a refletirem 

sobre as mais diversas temáticas envolvendo questões individuais e coletivas, que 

partem desde as relações em sala de aula com o outro até as relações sociais de maneira 

mais abrangente, como as temáticas políticas, econômicas, ambientais, entre outros. 
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ARTE E EDUCAÇÃO 

 O contato com a arte é essencial para o desenvolvimento humano e para a 

formação, sendo esse um conceito consideravelmente comum na atualidade, no entanto, 

são poucas as crianças e até mesmo adultos que têm acesso a ela, por questões políticas 

e econômicas que não  oportunizam esse contato. Sobre a importância do conhecimento 

e contato com experiências artísticas o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

considera que: 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem 

limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos 

à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das 

cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida (MEC/SEF, 

1997, p.14). 

 

 Dado o exposto, entende-se que a arte é relevante e indispensável para o 

desenvolvimento humano, mas ainda percebemos que, mesmo havendo a consciência da 

importância para a sociedade, mesmo sabendo que a constituição estabelece os direitos 

ao cidadão ao acesso a expressões artísticas como o teatro, a música e a dança, por 

exemplo, a realidade é bem diferente. Dessa maneira, entende-se que o acesso à arte é 

um fator fundamental para formação do cidadão. É preciso compreender a função da 

arte e sua influência na formação humana. Tomamos como exemplo a música que, além 

de expressão artística e de linguagem, é um instrumento de cidadania no sentido de 

poder apresentar-se como instrumento de luta política e de representação social. Diante 

do exposto, ressaltamos que a música, além de nos envolver emocionalmente, é um 

veículo de comunicação de linguagem muito influente e, como instrumento político, 

pode ser usado como “arma” contra desigualdades sociais, estas que impossibilitam até 

o direito à arte. A música é então utilizada como instrumento de transformação da 

sociedade, da realidade e instrumento político e, consequentemente, um instrumento de 

cidadania. 

Quando os educandos têm consciência do processo em que estão engajados e 

conhecem mais profundamente a si mesmos, ao professor e aos colegas, 

podem contribuir significativamente na metodologia do curso. Conhecendo 

as origens e a história dos educandos, assim como suas atividades musicais 

anteriores e atuais na família e em suas comunidades, o educador pode 

construir os passos metodológicos e definir o conteúdo pedagógico com eles 

mais eficazmente (BARBOSA, 2006, p.100 - 101). 

 Considera-se então que o conhecimento do outro, de si mesmo e de sua cultura 

gera uma maior humanização do homem, o que é considerado a maior função da 

educação, podendo esse conhecimento influenciar para que se escolha a melhor forma 
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de integrar o cidadão à arte e ao aprendizado. Sobre a música e a educação, Saviani 

(2003) colabora com a discussão ao enfatizar que: 

A música é um tipo de arte com imenso potencial educativo já que, a par de 

manifestações estéticas por excelência, explicitamente ela se vincula a 

conhecimentos científicos ligados à física e à matemática, além de exigir 

habilidade motora e destreza que a colocam, sem dúvida, como um dos 

recursos mais eficazes na direção de uma educação voltada para o objetivo de 

se atingir o desenvolvimento integral do ser humano (SAVIANI, 2003, p.40). 

 

  Como já explicitado, a música na formação desempenha um papel de 

humanização, envolvendo o desenvolvimento cognitivo e trabalhando as capacidades 

humanas como um todo, ajudando tanto no desenvolvimento das potencialidades 

artísticas quanto na apropriação e na absorção do conhecimento cientifico, visto que 

fortalece a concentração, sendo esta um atributo essencial para assimilação de saberes.  

 

 LAZER E EDUCAÇÃO 

É importante refletir que nem sempre a educação e o lazer tiveram essa 

configuração que podemos encontrar hoje em dia. Não se sabe ao certo quando se deu 

início às atividades voltadas para o lazer, porém, se tem o conhecimento de que, na 

Grécia Antiga, o lazer acontecia no tempo livre do ser humano. Eram atividades 

voltadas para a conservação dos valores, mas não de toda a população,  apenas dos 

pertencentes à elite. Já a população ficava como responsável pelo trabalho 

pesado/escravo, sendo privada de toda e qualquer manifestação de lazer. Porém, o lazer 

foi ganhando uma nova roupagem. A diversão para os mais pobres restringiu-se a 

práticas alienantes, já, para as elites, o lazer acontecia por meio de práticas que 

proporcionavam o desenvolvimento reflexivo e as atividades de cunho intelectual. 

Na atualidade, o lazer é visto como uma das maneiras de impulsionar o sistema 

de mercado capitalista, sendo a indústria do lazer um dos meios utilizados para manter o 

sistema capitalista em movimento, por meio do incentivo ao consumo.  Por outro lado, 

por meio do desenvolvimento de atividades de lazer, o profissional que atua como 

mediador das mesmas, segundo Melo (2003, p.43) pode e “deve contribuir para educar a 

sensibilidade de seu público-alvo, apresentando novas linguagens e, fundamentalmente, 

possibilitando a vivência de novas experiências”, e a partir disso, encontrar novos 

interesses em atividades culturais e políticas. 

  As pessoas possuem interesses culturais que, em geral, buscam o bem-estar. 

Segundo Joffre Dumazedier, é possível fazer uma classificação desses interesses para 
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nos ajudar a compreender e a conceituar. O autor destaca que estes não são interesses 

estáticos e inflexíveis, pois uma atividade de lazer pode estar ligada à outra. São 

interesses citados por eles, interesses físicos, manuais, sociais, intelectuais e artísticos,  

O profissional de lazer não pode deixar de contemplar os interesses artísticos 

em seu programa, tratando-os a partir de uma ampla dimensão. Deve 

contribuir para educar a sensibilidade de seu público-alvo, apresentando 

novas linguagens e, fundamentalmente, possibilitando a vivência de novas 

experiências. Partindo dessas vivências, o profissional pode discutir as 

peculiaridades de cada manifestação em sua diversidade de correntes e 

propostas. Neste processo, é preciso não ter preconceitos e apresentar as 

manifestações tanto da cultura erudita quanto da cultura popular (MELO, 

2003, p.43). 

 Neste sentido, entendemos que o lazer não está apenas ligado à arte e à cultura, 

mas também permeia todo o espaço educativo, visto que, ao dançar, participar de aulas 

de música, assistir a um filme, brincar, a criança está tendo lazer. Assim sendo, ao 

mesmo tempo que aprendem, as crianças se divertem e, consequentemente, crescem e 

desenvolvem sua cidadania, pois o lazer possibilita  trabalhar a diversidade cultural, sem 

discriminações ou subordinações de uma manifestação cultural em relação à outra, sem 

fazer distinção a que públicos as mesmas são destinadas. Seguindo essa linha de 

compreensão, Melo (2003) ressalta que: 

Os momentos de lazer não podem ser compreendidos como mero momento 

de alienação, desconectados da realidade social, tampouco como espaços de 

fuga, o que não significa que devamos desconsiderar o prazer, uma das 

características fundamentais de sua definição (MELO, 2003, p. 51). 

 Na educação, o lazer é considerado também como um instrumento de 

desenvolvimento intelectual, que desperta a criticidade dos alunos, pois, na sociedade 

atual, existe um consenso de que o acesso à arte e ao lazer é essencial para cidadãos de 

qualquer idade, mas que, na prática isso, não tem se materializado, ficando transvestido 

de um discurso político e demagógico. Portanto, acreditamos que os profissionais da 

educação, do lazer e da arte trabalham em parceria podendo educar para o lazer e pelo 

lazer, numa perspectiva crítica, cujo objetivo central é o crescimento do aluno nos seus 

variados sentidos. 

 

AS PRÁTICAS VOLTADAS À CIDADANIA: DISCUTINDO OS RESULTADOS 

Durante o percurso de estágio, foi possível observar, a preocupação em abordar 

temas relacionados à realidade social, à convivência na coletividade, às questões 

relacionadas à preservação ambiental e aos cuidados com a natureza, como reciclagem e 

reutilização de materiais, bem como o trabalho de conscientização sobre as diferenças. 



8 

 

 

Os professores também nos apontaram algumas práticas voltadas à cidadania que 

costumam desenvolver em aula como: rodas de conversa, atividades com utilização de 

materiais recicláveis, além de confecção de jogos e brinquedos com sucata, atividades 

em grupo, exposição e debates. Inclusive, o professor de música desenvolve trabalhos 

sustentáveis produzindo instrumentos de percussão com materiais reutilizáveis. 

Além disso, observamos, no cotidiano, um fator importante quando se trata da 

relação entre os alunos, que é a resolução de conflitos, onde em geral, o professor atua 

como mediador, chamando os alunos à parte e dialogando com eles sobre a origem do 

conflito, questionando quais as possibilidades de resolução e, desta forma, criando um 

ambiente de conciliação entre as crianças. Desta maneira, o professor oferece ao aluno 

instrumentos de resolução de seus próprios conflitos, sem uso de violência, através do 

diálogo, sendo assim, compreendemos que aprender a lidar com as situações de maneira 

harmoniosa também é um exercício de cidadania. 

Neste projeto, as crianças têm acesso à arte e às manifestações culturais que 

visam principalmente reforçar a identidade cultural nordestina e pernambucana, 

valorizando, assim, as produções artísticas regionais a partir do acesso à galeria de arte e 

participação de aulas de dança e música. O projeto conta também com atividades de 

natação e de recreação dirigidas por profissionais qualificados, sem falar nos momentos 

livres de brincadeiras, que são imprescindíveis ao desenvolvimento infantil.   

 Essa variedade de ações possibilita à criança desfrutar de seus direitos e interagir 

com outros colegas em conversas no dia a dia. Nota-se, ainda, a partir das falas dos 

alunos que, quando não participavam do projeto, a maioria passava suas tardes em 

frente à TV, tablets, smarthphones, sem interação com outras crianças e sem praticar 

atividades físicas ou artísticas. Neste sentido, o professor, ao ser indagado sobre a 

relevância do PHE para os estudantes, enfatiza: 

Tem uma grande importância por ser um espaço de convivência e de troca 

de saberes, ampliando os conhecimentos e promovendo o acesso a várias 

atividades integradas com os setores de Cultura,Esportes e Recreação. Essa 

rotina vai ajudando na formação das crianças e influenciando ações para 

toda a vida (PROFESSOR P3, 2017, questionário). 

 

 Com isso, é reafirmada a importância de propiciar às crianças uma vivência em 

coletividade, compartilhando saberes e experimentando uma multiplicidade de 

atividades, além das que envolvam aparatos tecnológicos da atualidade, como atividades 

de lazer, artes e esportes, propiciando conhecimento de si mesmo e do outro, em 

momentos de aprendizagem prazerosa individual e em grupo.  
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O LAZER NA EDUCAÇÃO A PARTIR DAS PRÁTICAS VIVÊNCIADAS  

As crianças têm bastante espaço para brincar se comparado com o tempo 

reservado para brincar nas salas de aulas tradicionais do ensino regular.  Nos momentos 

das brincadeiras, os professores evitam o uso de tecnologias. Buscam resgatar jogos e 

brincadeiras tradicionais, como pé de lata, queimada, pega-pega, pula corda, elástico, 

entre outros. Neste sentido, percebemos que a forma de diversão e lazer característica da 

infância é justamente o brincar e que essa atitude não é uma atitude meramente 

recreativa, pois, de acordo com Oliveira, 

Ao brincar, afeto, linguagem, percepção, representação, memória e outras 

funções cognitivas estão profundamente interligadas. A brincadeira favorece 

o equilíbrio afetivo da criança e contribui para o processo de apropriação de 

signos sociais. Cria condições para uma transformação significativa da 

consciência infantil, por exigir das crianças formas mais complexa de 

relacionamento com o mundo (OLIVEIRA, 2005, p.160). 

 

Em outras palavras, mais do que entretenimento, as crianças têm na brincadeira 

uma maneira de ver e representar o mundo, de se posicionar ao mesmo tempo  que 

fazem escolhas, compartilham ideias, seguem orientações e aprendem a interagir com o 

coletivo e, assim, consideramos as seguintes respostas quando ressaltamos o 

aprendizado construído  ao brincar:  

Aluno1: Trabalho em equipe, respeito aos amigos  etc. (ALUNO 1, 2017, 

questionário). 

Aluno 2: A conviver com outras pessoas e a se divertir (ALUNO 2, 2017, 

questionário). 

Aluno 3: A respeitar e a brincar em grupo (ALUNO 3, 2017, questionário). 

 

Sobre o exposto pelos estudantes, observamos que há uma frequência em citar a 

questão do respeito e a vivência em coletividade. Na atitude de brincar, a criança 

desenvolve habilidades, tais como: liderança, compartilhamento de ideias, tomada de 

decisão, criação de estratégias, escolhas. Ela também compreende que ser cidadão exige 

de  ter consciência dos direitos  e  deveres. Entende, ainda, que cidadão é um sujeito de 

direitos e deveres e, mesmo tendo direitos definidos em lei, é preciso lutar para fazê-los 

efetivos. Além disso, as crianças no estudo afirmam que os direitos da criança, enquanto 

cidadãs, é ter uma casa, uma boa escola e ter direito de brincar. Com isso, entendemos 

que as crianças sabem o que precisam e o que é essencial para a vida, com a garantia da 

legislação vigente. 

  A criança hoje é reconhecida como um sujeito de direitos, sendo assim, são 

previstos por leis, direitos ao lazer, à educação, à saúde, à família, entre outros, como 

forma de garantir um Estado de bem-estar social. De acordo com Bragagnolo (2013), é 
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de suma importância que a criança tenha acesso a tudo que a beneficie socialmente, 

cognitivamente e afetivamente. E que a mesma tenha acesso a jogos, brincadeiras e 

outras atividades de lazer na infância que, além de proporcionarem momentos de prazer, 

contribuam para potencializar o seu desenvolvimento em seus múltiplos aspectos.  

Para o autor, “compreende-se, pois, que o brincar é uma forma de a criança 

trazer a cultura, as relações e as regras sociais à sua compreensão de mundo.” 

(BRAGAGNOLO et al, 2013, p. 16). Neste sentido, nada melhor que apresentar as 

crianças situações que ampliem seu repertório, que possibilitem descobrir e conhecer 

coisas novas, explorar os ambientes e criar livremente. Como afirmou a Professora P1:  

O brincar é importante sim. Brincando também se aprende muito e muito se 

ensina. Vence obstáculos e exercita a criatividade. No PHE, as crianças são 

protagonistas de diversas experiências que as levam ao exercício e ao 

desenvolvimento da capacidade de uma convivência harmoniosa, sobretudo 

considerando a importância das regras e as limitações do outro 

(PROFESSORA P1, 2017, questionário). 

 

Nessa perspectiva, consideramos que o momento de lazer pode ser utilizado para 

a luta contra o padrão de consumo excessivo estabelecido pela sociedade atual, onde o 

professor pode atuar na direção de levar a criança a uma reflexão de que, para brincar, 

não é necessário objetos e brinquedos, sendo os jogos e as brincadeiras tradicionais um 

relevante instrumento para isso. Além disso, rodas de conversa para problematizar 

questões como essas são uma ótima alternativa citada pela Professora P1. Sendo assim, 

reconhecemos a brincadeira como atividade de lazer e como um eficiente instrumento 

pedagógico que auxilia para uma prática lúdica na escola, como ressalta o Professor P2:  

Através de brincadeira, a criança compreende o mundo à sua volta, aprende 

regras e noções de cidadania, fomenta a autonomia, melhora a condição de 

saúde física e mental e estimula a cooperação e o trabalho colaborativo 

(PROFESSOR P2, 2017, questionário). 

 

Portanto, o brincar na escola, além proporcionar lazer e diversão, colabora com o 

melhoramento das relações pessoais e sociais da criança, bem como colabora para o 

desenvolvimento da cultura e dos saberes infantis. Outro fator importante na formação 

das crianças é o contato com a arte, sendo a escola um ambiente propício a isso, como 

veremos a seguir. 
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ARTE E EDUCAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA UMA EDUCAÇÃO 

HUMANIZADA 

 

Conhecer a cultura e as expressões artísticas pertencentes à realidade de cada 

um, além de um direito, é fator de suma importância para a produção da identidade 

cultural do indivíduo. A escola atua nesse processo, na construção e no 

desenvolvimento de tais conhecimentos, fomentando nas crianças o desejo de obtê-los. 

Atuando como mediadora de conhecimentos, foram respeitados os saberes construídos 

pelas próprias crianças e apresentadas a elas novas formas para a construção de outros 

conhecimentos.  

No projeto aqui referido, podemos constatar claramente as relações entre as 

diversas áreas de conhecimento e a relevância do contato com arte na infância, 

sobretudo, quando pensamos que grande parte da população não tem acesso à 

diversidade de expressões artísticas e culturais, ficando restrita apenas ao que  é 

oferecido pela cultura de massa. Temos então as seguintes afirmações dos Professores 2 

e 4 sobre a relevância do contato com a arte. 

O contato com expressões artísticas proporciona à criança a liberdade de 

criação e imaginação, estimulando-a a aprender e inovar através da 

sensibilidade. Ademais, faz a criança aprender aspectos de sua sociedade e 

cultura (PROFESSOR 2, 2017, questionário). 

Aguçar os sentidos e proporcionar momentos lúdicos com responsabilidade, 

disciplina, proporcionar também a busca e o estudo do próprio corpo, 

espaço e tempo, além de proporcionar conhecimento no âmbito da cultura 

popular (PROFESSOR 4, 2017, questionário). 

 

Diante do que ressaltam os professores, podemos afirmar que os momentos de interação 

entre professor e alunos, bem como os momentos de interação das crianças entre si, não 

são meramente técnicos no sentido de ensinar e aprender, mas são espaços que em meio 

às relações constituídas. Os sujeitos desenvolvem conhecimento de si mesmo e do 

outro, respeito à diversidade e saberes, num contínuo movimento de trocas de 

experiências e de conhecimento de mundo. Além de dançar e tocar instrumentos, estas 

crianças dançam e tocam em sintonia com o outro, aprendendo a esperar a vez, 

respeitando as regras, entendendo que nem todos desenvolvem as mesmas habilidades 

ao mesmo tempo e que, por isso, precisamos ter paciência e apoiar. Neste sentido, é que 

podemos falar de educação humanizada, onde se aprende com, sobre o outro e sobre si, 

além da cultura em que a pessoa está inserida. Na arte, enxergamos essas possibilidades 

de forma ainda mais evidente que em outras áreas de conhecimento, visto que nela 
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encontramos maior flexibilidade e expressões que nos sensibilizam com mais facilidade, 

pois a arte aflora emoções.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante todo o percurso de estágio no Sesc Caruaru, pudemos vivenciar 

inúmeras atividades voltadas às mais diversas áreas de conhecimento, um fator que 

consideramos de grande importância para a formação dos sujeitos, de professores a 

alunos e estagiários. Entre elas, atividades voltadas às artes e aos cuidados com o meio 

ambiente. Sendo assim, retomando ao objetivo principal que guiou a construção desse 

trabalho “Compreender como as atividades vivenciadas no Projeto Habilidades de 

Estudo atuam como instrumento de cidadania para crianças de Caruaru-PE”,  faremos 

alguns apontamentos, ressaltando alguns resultados encontrados ao término do trabalho 

de pesquisa e das vivências no campo. 

Nesse processo de pesquisa e análise de dados, pudemos compreender que o 

projeto cumpre devidamente a missão do Sesc PE, sendo sua principal função contribuir 

para a construção de uma sociedade mais justa, subsidiando a clientela de baixa renda, 

com serviços de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. 

Ao atuar como instrumento de cidadania, , por ser dedicado ao lazer, à formação 

cultural, à crítica e à política, o projeto permite às crianças não só realizar as tarefas de 

casa com apoio pedagógico, mas também o senso de coletividade e de partilha. Neste 

espaço educativo, os alunos se reconhecem em sua individualidade como sujeitos 

sociais de direitos e deveres e, sendo assim, os estudantes têm um olhar diferenciado e 

responsável para os cuidados com o meio ambiente e para o convívio em comunidade. 

As principais práticas voltadas à cidadania identificadas são ações e intervenções 

realizadas pelos professores no sentido de conscientização ambiental e da promoção da 

boa convivência nas relações entre alunos. Esses alunos reconhecem que, como 

cidadãos, possuem direitos essenciais como ter um lar, brincar, ter acesso a uma boa 

educação, entre outros. A partir das aulas de dança e de música, passam a compreender 

melhor a sua cultura, reconhecendo que tais saberes são importantes, sobretudo, por 

estarem atrelados a atitudes éticas e sociais, como o cuidado com o meio ambiente. 

Essas atitudes éticas também são desenvolvidas nas atividades de recreação e 

esportivas, estas que são atividades de lazer e que fortalecem ainda mais a formação 

cidadã dessas crianças.                                                                                                    



13 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRAGAGNOLO, Regina Ingrid  et al. Entre meninos e meninas, lobos, carrinhos e 

bonecas: a brincadeira em um contexto da educação infantil. 36ª Reunião Nacional da 

ANPEd – Goiânia. Out./ 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares 

Nacionais/Arte. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. 5ª ed. 

Goiânia, Alternativa, 2004.  

MELO, Victor Andrade. Introdução ao Lazer. Bauru, SP: Manole, 2003.  

OLIVEIRA, Zilma Ramos. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo. 

Cortez, 2005. 

SAVIANI, Demerval. A educação musical no contexto da relação entre currículo e 

sociedade. In: IX encontro anual da associação brasileira de educação musical. 2000 

Belém. Anais, Belém: Abem, 2000.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Cientifico. 23ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. 


