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RESUMO 

A presente monografia analisa como o ensino das Artes, inserida no âmbito 
educacional não formal auxilia no desenvolvimento sociocultural de crianças e 
jovens. Foi realizado um estudo de caso exploratório sobre a Organização Não 
Governamental, denominada Casa de Barro - Cultura, Arte e Educação, situada em 
Cachoeira – BA. Exibimos um breve histórico do surgimento das ONGs no mundo e 
no Brasil e logo após, as principais teorias e fundamentações que serviram de 
embasamento para efeito da pesquisa foram apresentados. Os dados levantados e 
as entrevistas foram expostos e correlacionados com autores para um melhor 
entendimento. A pesquisa permitiu identificar quais, porque e como as atividades 
artísticas realizadas pela instituição proporcionam às crianças e aos adolescentes da 
comunidade, habilidades que possam orientar no desenvolvimento sociocultural, na 
criação da identidade de caráter emancipatório e na capacidade criadora de cada 
um. 

Palavras-chave: Arte educação, ONG, Desenvolvimento sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This monograph examines how the teaching of Art, included in non-formal 
educational framework helps in socio-cultural development of children and youth. 
An exploratory case study on Non-Governmental Organization called House of 
Clay- Culture, Art and Education, located in Cachoeira- BA. We display a brief 
history of the emergence of NGOs worldwide and in Brazil and soon after, the 
main theories and rationales that served as the basis for the purposes of the 
research were presented. The data collected and interviews were exposed to 
authors and correlated with a better understanding. The research allowed to 
identify what, why and how artistic activities undertaken by the institution provide 
to children and adolescents in the community, skills that can guide the socio-
cultural development, the creation of identity emancipatory and creative capacity 
of each. 

Keywords: art education, NGOs, socio-cultural Development 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de uma monografia apresentada como trabalho de 

conclusão de curso, tendo por finalidade analisar como o ensino das Artes inseridas 

no âmbito educacional não formal, pode auxiliar no desenvolvimento sociocultural de 

crianças e adolescentes. Foi feito um estudo de caso exploratório sobre a 

Organização Não Governamental Casa de Barro – Cultura, Arte e Educação, situada 

em Cachoeira – BA. 

As ONGs apresentam como componente principal ao método de reconstrução 

pessoal e integração social o ensino de Arte, contudo, este ensino não é realizado 

igualmente ao das escolas formais. As instituições não governamentais incluem 

oficinas, artesanato, música, teatro, dança e é isso que a individualiza do ensino 

formal das escolas. 

A iniciativa deste trabalho monográfico partiu das experiências com o ensino 

formal, durante a minha escolarização fundamental até chegar ao nível superior, 

onde pude perceber no curso de Artes Visuais da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, que existe a possibilidade de um ensino-aprendizagem com 

métodos criativos e libertadores, diferente das práticas artísticas desenvolvidas na 

formalidade, de acordo com minhas experiências, que não se dão de forma 

satisfatória para o desenvolvimento individual e cultural dos alunos.  

Portanto, definiu-se como tema do trabalho, a arte educação em espaços não 

formais, tendo como objeto de estudo a ONG Casa de Barro – Cultura, Arte e 

Educação que possui como principio norteador a contribuição com o 

desenvolvimento humano e cultural nas cidades do recôncavo da Bahia, através da 

cultura, arte e educação, desenvolvendo oficinas, palestras, vivências e 

apresentando espetáculos teatrais. A escolha do objeto de estudo foi impulsionada a 

partir do meu contato com a instituição e enquanto estudante de Artes Visuais pude 

obter a percepção da forma como a arte educação é abordada e praticada na ONG 

Casa de Barro, em um ambiente propício para este aprendizado. 

O referido trabalho monográfico analisou como e por que a arte implantada na 

esfera educacional da ONG Casa de Barro, auxilia na formação sociocultural e 

criativa das crianças e adolescentes que frequentam a instituição. Para construção 

deste estudo, foi recorrido à pesquisa bibliográfica sobre espaços não formais de 

aprendizagem, passando por um rápido resgaste histórico da origem das 
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Organizações Não Governamentais, a sua disseminação no Brasil e a inserção da 

arte educação nas instituições até adentrar no objeto de estudo. 

O objetivo geral desta pesquisa visou contribuir acerca dos estudos sobre arte 

educação em ONGs. Como objetivos específicos, foram levantados pontos que 

descreveram quais, porque e como as atividades artísticas podem proporcionar às 

crianças e adolescentes habilidades que possam orientar no seu desenvolvimento 

crítico, afetivo e na capacidade criadora de cada um. 

Foi reaplicado o método de pesquisa utilizado por Lívia Marques de Carvalho, 

para criar seu livro intitulado O ensino de artes em ONGs (2008). A autora operou 

com um conceito de criatividade ampliado e adequado às operações artísticas 

atuais. 

As respectivas informações concernentes às particularidades da ONG Casa de 

Barro, foram obtidos através de questionário previamente estruturado, aplicado aos 

dirigentes. A coleta de dados para resolver as questões em discussão foi realizada 

por meio de entrevistas semi-estruturadas, aplicadas aos diretores e arte 

educadores. Antevendo que a percepção sobre o papel da Arte é determinada de 

acordo com o conhecimento pessoal e social, a entrevista priorizou a interpretação 

utilizada pelos entrevistados para analisar e elaborar as questões. 

Documentos oficiais, registros administrativos, experiências com oficinas, 

apresentações artísticas, conversas informais com os dirigentes, educadores e 

educandos, auxiliaram para o desenvolvimento e análise das discussões. As 

informações adquiridas foram mediadas e interpretadas com o amparo da literatura 

relativa ao assunto. Com o intuito de aprofundar o tema mencionado neste trabalho, 

foram recorridos a alguns autores, os quais abordam e nos fazem refletir acerca da 

importância dos métodos da arte educação e o processo de conscientização para a 

sua valorização. Dentre os quais cito: Ana Mae Barbosa, Lívia Marques Carvalho, 

Paulo Freire, Maria da Glória Gohn, Maria Izilda Santos de Matos, entre outros. 

A nomenclatura ―Organização Não Governamental‖ surgiu após a Segunda 

Guerra Mundial, e de acordo com Carvalho (2008), a ONU utilizou esse termo ao se 

referir às organizações internacionais que recebiam recursos financeiros de órgãos 

públicos para o desenvolvimento de projetos de interesses sociais, com presença 

significativa, porém sem vínculos com governos. Podendo chama-las de primeira 

geração de ONGs, com o ideal de desenvolvimento de comunidades e filantropia 

como afirmam Steil e Carvalho, I.C. M (2001). Para complementar a informação, 
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Matos (2005) diz que essas primeiras instituições atuavam como intercessoras de 

parcerias entre comunidade e setores público e privado, exercendo programas 

sociais com a finalidade de construir uma sociedade igualitária.  

Nas décadas de 50 e 60, movimentos feministas, a luta dos negros, lutas pelos 

direitos sociais, políticos e culturais, dentre outras tensões, possibilitaram o 

surgimento de uma nova ONG, a segunda geração, com características 

redemocratizadora e resistente, que a distinguia do perfil caritativo ou filantrópico 

inicial, atuando em diferentes campos. Algumas instituições redescobriram ideais 

utópicos, outras desenvolveram projetos auto-sustendados, investiram em 

campanhas educativas em diferentes áreas, envolveram-se em lutas ecológicas, 

defesa de direitos humanos e contra a violência. (GOHN, 2008).  

A partir da década de 80, novas mudanças foram sofridas. Uma crise 

econômica afetou as ONGs latino-americanas. As agências de apoio financeiro 

direcionaram-se para apoiar os processos de redemocratização do Leste Europeu, 

alterando assim as metodologias utilizadas pelas entidades, que passou a buscar 

sua autossuficiência financeira com a economia informal, suspendendo as atividades 

de militância política e abrindo espaço para a as atividades produtivas. Seus 

discursos e propostas também foram modificados, abrindo espaços para parcerias 

com o Estado e empresas. Surge com isso, a necessidade de qualificação. Eficácia 

e produtividade comandam na gestão dos projetos sociais, administrando recursos 

que garantam a sobrevivência das próprias instituições: 

Ter pessoal qualificado com competência para elaborar projetos com 
gabarito passou a ser a diretriz central, e não mais a militância ou o 
engajamento anterior à causa em ação. Os antigos militantes foram 
procurar programas de especialização e pós-graduação. (GOHN. p.78, 
2008). 

Na década de 90, surgem ONGs que se associam aos conceitos de Terceiro 

Setor, procurando determinar-se pelo que são e não pelo que não são (GONH, 

2008), buscando parcerias com o Estado e voluntariados. Podemos chama-las de 

terceira geração de ONGs, inseridas em um contexto internacional de globalização 

(Steil e Carvalho, I.C. M, 2001) onde denominam-se como cidadãs por atuarem nos 

problemas sociais e se apresentarem sem fins lucrativos. A partir daí, as ONGs 

assumem o papel de auxiliadora do Estado realizando projetos de políticas públicas 

e assistência social. 
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Na esfera nacional, a ampliação e disseminação das Organizações iniciaram nas 

décadas de 70 e 80, esse foi o período que serviu de alicerce para a sua 

concretização, encontrando no país um regime político militar que caracterizou um 

novo campo de atuação para as entidades, obtendo apoio dos centros de educação 

popular, se aproximando dos movimentos e grupos de esquerda que resistiam à 

ditadura, direcionando-as para a questão dos presos políticos. O que Gohn chama 

de ONGs cidadãs e militantes: 

Estes campos delinearam novos perfis às ONGs, que denomino de ONGs 
cidadãs e militantes. Este cenário fez com que essas entidades se 
aproximassem de movimentos e grupos da esquerda ou de oposição ao 
regime militar. (GOHN, p.76, 2008). 

A década de 80 foi o momento de expansão das ONGs no Brasil e a constituição 

de sua identidade. A conjuntura política do país é transformada e a partir disso, 

alterações da participação da sociedade civil são notadas. O movimento popular 

passou da ―fase de resistência‖ para a ―abertura política‖, dando espaço para a 

reformulação partidária. Concomitantemente ao processo de redemocratização, 

ocorreu no Brasil uma crise econômica e social, aumentando a desigualdade social, 

impulsionando assim, a expansão das ONGs. Um dos fatores que estimularam esta 

expansão está ligado à tensão vivida na antiga União Soviética, fazendo com que as 

agências financiadoras dividissem os recursos designados para o beneficio dos 

projetos comunitários na América Latina, com investimentos no Leste europeu. As 

ONGs tinham a possibilidade de elaborar projetos mais fundamentados e 

estruturados, isso explica sua resistência (CARVALHO, 2008). 

As instituições que seguiam o modelo filantrópico começaram a surgir no Brasil a 

partir da década de 90, agindo com ações propositivas nos problemas sociais. Seu 

desenvolvimento passou a ser sustentável diferente das primeiras ONGs brasileiras 

que pregavam a auto sustentabilidade. Ainda de acordo com a autora Gohn, as 

ONGs dos anos 90 fundamentaram-se na solidariedade, atuando em lutas por 

direitos e condições mínimas de sobrevivência básicas de populações carentes, e 

em uma identidade mais complexa, abrangendo cor, raça, sexo, herança cultural, 

religião, violência contra a mulher e crianças, e etc.: 

As novas entidades que estão se expandindo estruturam-se como 
empresas, autodenominam-se cidadãs por se apresentarem sem fins 
lucrativos e atuarem em áreas de problemas sociais, criam e desenvolvem 
frentes de trabalho em espaços públicos não-estatais. (GOHN, p. 79, 2008). 
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Ainda na década de 90, a Igreja Católica se afasta dos movimentos sociais, o 

enfraquecendo. Segundo Carvalho (2008), novas ONGs são criadas com a mesma 

intensidade que outras desaparecem, porém, de acordo com as pesquisas que 

relacionam ONGs com educação, pode-se afirmar que as entidades que apoiam 

crianças e adolescentes estão em grande escala nacional. Essas instituições, que 

buscam integrar socialmente crianças em situação de risco, vêm se expandido nos 

últimos anos com projetos integradores, que utilizam a linguagem artística como 

linha principal para a estruturação de suas atividades. A partir destas mudanças nas 

Organizações Não Governamentais nos anos 90, a educação não formal foi aos 

poucos se destacando, apresentando a cidadania em termos de coletivismo e 

possibilitando a criação de novos conhecimentos para resgatar e revitalizar culturas 

locais. 

Mara da Glória Gohn (2006), afirma que a educação não formal pode obter como 

resultados: 

 Consciência e organização de como agir em grupos coletivos;  

 A construção e reconstrução de concepção de mundo e sobre o mundo; 

 A contribuição para um sentimento de identidade com uma dada 
comunidade; 

 Forma o individuo para a vida e suas adversidades (e não apenas 
capacita-o para o mercado de trabalho); 

 Quando presente em programas com crianças ou jovens adolescentes a 
educação não formal resgata o sentimento de valorização de si próprio 
(o que a mídia ou manuais de autoajuda denominam simplificadamente, 
como autoestima); ou seja, dá condições aos indivíduos para 
desenvolverem sentimentos de autovalorização, de rejeição dos 
preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem para ser 
reconhecidos como iguais (enquanto seres humanos), dentro de suas 
diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais, etc.);  

 Os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, os 
indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca. 

A metodologia dinâmica utilizada pelas ONGs, que atuam nas populações em 

condições de riscos onde o Estado não atua frequentemente, baseia-se diretamente 

na arte educação, transformando-se assim, em uma das principais vertentes que 

auxiliam no desenvolvimento sociocultural de crianças e adolescentes.  

A educação é uma das formas capaz de enfrentar os desafios gerados pela 

globalização, já a arte educação tem o poder de difundir de forma positiva no 

desenvolvimento sociocultural de crianças e jovens, uma vez que a Arte é uma 

linguagem que transmite facilmente significados, valores éticos, étnicos, autoestima, 

capacita o educando às descobertas e o entendimento de quem ele é, o que sente, 
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onde está, sua história, sua cultura, de acordo com a filosofia de Ana Mae Barbosa 

(2008). 

 Na introdução deste trabalho de conclusão de curso, reconhecida como primeiro 

capítulo está explícito o tipo de pesquisa, que é um estudo de caso exploratório, é 

exibido também, sua finalidade de análise. Encontram-se os fatores determinantes 

para a escolha do tema e objeto de pesquisa e faz-se uma breve explanação 

referindo-se ao histórico do surgimento das Organizações Não Governamentais, 

mundialmente e nacionalmente.  

 O segundo capítulo, intitulado ―Revisão Literária‖, versa sobre os principais 

alicerces teóricos obtidos através de uma revisão de literatura sobre o tema 

escolhido para pesquisa, apontando as fundamentais características dos estudiosos 

pesquisados como Ana Mae Barbosa, Paulo Freire, Lívia Marques de Carvalho, 

Maria da Glória Gohn, Maria Izilda Santos de Matos, dentre outros teóricos para 

efeito de obtenção de embasamento para cada ponto exposto neste tralbalho. 

O capítulo ―Casa de Barro em Foco – Um Estudo de Caso‖, estende-se através 

da exibição dos aspectos históricos concernentes à Casa de Barro – Cultura Arte e 

Educação, perpassando sobre as metodologias de arte educação que são aplicadas 

dentro da instituição e sobre seus projetos pioneiros, baseando-se no Estatuto 

interno da Casa, em seu Portfólio e através de entrevistas previamente marcadas e 

conversas informais com os dirigentes da referida instituição. 

 Já no quarto capítulo, ―O Estudo de Caso‖, propriamente dito, o método utilizado 

para a obtenção dos dados é apresentado e logo após são trabalhados os 

resultados obtidos na pesquisa qualitativa, que buscou apreender sobre o fluxo 

organizacional da instituição, sobre as perspectivas individuais e coletivas da equipe 

que integra o corpo técnico da instituição sobre arte, arte educação e suas 

implicações sobre crianças e jovens frequentadores da instituição, antevendo seus 

efeitos através da metodologia aplicada na Casa. E por fim, são discorridas as 

considerações finais de todo o conteúdo aludido ao longo da pesquisa. 
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2.   REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo, estão reunidas as ideias principais dos autores que deram 

embasamento teórico para a minha pesquisa, em uma breve exposição sobre os 

pontos característicos dos autores estudados, esboçando as principais concepções 

que me conduziram ao tema do ensino de arte em espaços não formais de 

aprendizagem e quais fundamentações colaboram com a emancipação humana 

através da arte. 

 A ação de ensinar é algo característico da humanidade, vem de tempos 

primórdios e estende-se para toda e qualquer tipo de sociedade. Freire (1996), em 

seu discurso, assegura que ―ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi 

aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que 

era possível ensinar‖. Citado por Almeida (2011), Brandão, diz que: 

Em todo tipo de comunidade humana onde ainda não há uma rigorosa 
divisão social do trabalho entre classes desiguais, e onde o exercício social 
do poder ainda não foi centralizado por uma classe como um estado, existe 
educação sem haver escola e existe aprendizagem sem haver ensino 
especializado e formal, como um tipo de prática social separada das outras 
e da vida. (BRANDÃO apud ALMEIDA, p.32). 

Desta forma, pode-se dizer que o ensino formal nas escolas é algo 

contemporâneo e advêm de complexidades das relações sociais. (ALMEIDA, 2011, 

p. 2). Groth (2011) diz que, verificando o histórico da educação, o papel de educar 

―foi sendo afunilado e formalizado e dessa forma foi atribuído prioritariamente às 

instituições educativas ao qual atualmente são vistas como responsáveis pela 

educação [...]‖ (p.2, 2011). 

Ainda sobre o ato de ensinar, Freire (1996) acredita que ―ensinar não é transferir 

a inteligência do objeto ao educando, mas instiga-lo no sentido de que, como sujeito 

cognoscente, se torne capaz de inteligir o inteligido‖. (FREIRE, p. 119, 1996). 

Sobre o ensino de Arte, a autora Lívia Marques de Carvalho (2008), afirma que a 

importância da Arte na metodologia educacional vem sendo discutida desde o 

século XX, debatida sob diferentes pontos de vista. Ela menciona como os 

vanguardistas, em destaque, os Expressionistas, apreciavam a produção artística 

infantil valorizando-a de forma única, sem tê-la como imitação da arte adulta, mas 

sim como um produto de próprio valor estético, que manifesta a capacidade da 
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criança de se relacionar criticamente com a realidade, sendo este um dos atos 

fundamentais para o seu desenvolvimento. (CARVALHO, p.11, 2008).  

Ana Amália Barbosa, diz que ―a arte não é apenas um objeto estético, arte serve 

para ensinar muitas coisas, e a mais óbvia é que serve para ensinar a ver o mundo 

com mais cuidado e, também, a ver nós mesmos‖ (p.149, 2010). Com a mesma linha 

de pensamento Ana Mae Barbosa (2010), declara que: 

[...] a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em 
seu meio ambiente nem estrangeiro no seu próprio país. Ela supera o 
estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual 
pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo. A Arte na 
Educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante 
instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. 
(BARBOSA, p. 99). 

Crianças e jovens, que estão em processo de formação necessitam de uma 

educação de base fortificada e valorizada e para além dos muros das escolas, 

abrangendo família, lazer e comunidade. Afirmando, Carvalho (2008), diz que para a 

educação fornecer subsídios para a formação individual, a educação formal na idade 

considerada adequada (7 a 14 anos), não seria suficiente. Para ela, é necessário 

considerar as necessidades especificas de seus usuários, tornando possível a 

influência da comunidade em alguns aspectos da vida escolar. 

Nesta perspectiva, o conceito de educação é ampliado, fazendo surgir assim à 

chamada educação não formal. Garcia [?] afirma: 

O movimento da educação não formal se deu através da existência de 
diferentes práticas que eram mediadas por relações educacionais, mas que 
não eram consideradas como educação por não obedecerem a uma série 
de requisitos formais, mas que, na prática estavam construindo diferentes 
modos de vivenciar e compreender o processo ensino-aprendizagem. 
(GARCIA, p.1?). 

A autora completa: 

É característico da educação não formal, um outro jeito de organizar e 
perceber a relação ensino-aprendizagem, educador/educando, produção de 
conhecimento no processo educacional. Uma dessas características é a 
importância e relevância das ações da prática e dos saberes e fazeres 
cotidianos. (GARCIA, p.1?). 

 

 Gohn (2008) concordando com Garcia [?], diz que esta ampliação da educação 

aborda métodos educativos que ocorrem fora da escola e que envolvem movimentos 

sociais, organizações sem fins lucrativos atuantes na área social. Contudo, o ensino 
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não formal, mesmo oferecendo subsídios para um aprendizado menos hierárquico, 

burocrático e bastante satisfatório ―não deve tomar para si a salvação do sistema 

formal de ensino‖ diz Garcia [?], o trabalho da educação não formal é contribuir para 

com o ensino formal. Neste caso, podemos destacar as Organizações Não 

Governamentais.  

O fluxo histórico das ONGs em âmbito mundial e também nacional fundamenta-

se em ações de defesa aos direitos humanos, na democracia e na participação 

popular local, sendo as crianças e jovens seu público-alvo, utilizando linguagens 

artísticas como eixo principal para a estruturação destas ações, que visam à 

reconstrução pessoal e integração social. Contudo, este ensino das linguagens 

artísticas não é realizado igualmente ao ensino nas escolas formais: 

Na maioria dessas instituições, a arte não é tomada apenas como um meio 
de educação, mas como a educação em si mesma. Por meio da educação 
estética, pretende-se propiciar o desenvolvimento integral (afetivo, cognitivo, 
intelectual e espiritual) dos educandos, proporcionar o aprendizado técnico 
e teórico, com vistas, inclusive, a uma possível profissionalização daqueles 
que assim o desejarem além de fornecer subsídios que permitem 
democratizar o acesso à arte e aos bens culturais. (CARVALHO, p.30, 
2008). 

Trago então para análise, as considerações de Paulo Freire sobre a integração e 

criação do caráter infanto-juvenil através da arte educação. Em Educação como 

Prática da Liberdade, Freire (2005), afirma: 

A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas 
com ele e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, 
comportamento próprio da esfera dos contatos, ou sintoma de sua 
desumanização, implica em que, tanto a visão de si mesmo, como a do 
mundo, não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e 
suspenso ou levando-o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se 
acha. A sua integração o enraíza. (FREIRE, p. 50). 

Paulo Freire semeia uma pedagogia constituída na dignidade, ética e respeito à 

autonomia do educando. Tendo em vista que os educandos tem uma vasta 

bagagem cultural e não são meros ―sacos vazios‖ que necessitam ser preenchidos. 

Ele ainda dissemina a ideia de que ―ninguém é sujeito da autonomia de ninguém‖ e 

que o homem é um ser inacabado e consciente deste fato, buscando experiências 

novas com outros seres, para suprir a necessidade do conhecimento e utilizar como 

ferramenta de transformação social. (ALMEIDA, 2011, p. 9). 

Ana Mae Barbosa e Paulo Freire abordam a questão do processo educacional 

como uma questão política, que envolve o conhecimento e a interpretação histórica 
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e cultural dos indivíduos, capaz de criar um ambiente social igualitário, valorizador 

de várias culturas.  

A autora Bastos (2010), utiliza o termo ―arte/educação baseada na comunidade‖, 

para definir a colaboração estabelecida entre arte educadores, artistas e 

comunidade para potencializar a arte local e gerar mudanças sociais pelo processo 

de conscientização, acordando assim também, com a filosofia educacional 

progressista conscientizadora de Paulo Freire: 

A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual 
e a de classe dos educando cujo respeito é absolutamente fundamental na 
prática educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado. 
(FREIRE, p. 41, 1996). 

A capacidade da Arte de manifestar-se perante a essência de pequenos 

indivíduos, ensina-os a não sentirem-se estranhos, inserindo-os ao lugar, à cultura 

que pertencem. A arte educação como esclarecimento pessoal, torna-se um 

importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual, 

pondo em evidência quem somos.  

Segundo Stuart Hall (2006), ―a identidade é realmente algo formado ao longo do 

tempo, através de processos inconscientes e não algo inato, existente na 

consciência no momento do nascimento‖ (p.38, 2006) Partindo desta afirmação, a 

arte educação ajuda a fortalecer a criação e consolidação da questão do 

pertencimento a uma cultura, a partir do trabalho com o inconsciente na perspectiva 

de um desenvolvimento humano no qual a arte, cultura e educação não estejam 

separados. Para este autor, o fator dominante da desestruturalização da identidade 

está envolvido com a globalização, é o que ele chama de mudança estrutural. As 

modificações ocasionadas pela modernidade acomete o abalo das identidades 

pessoais: 

 [...] fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, 
etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 
localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também 
mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós 
próprios como sujeitos integrados (HALL, p.9, 2006). 

O autor completa expondo que: 

Esta perda de um ―sentido de si‖ estável é chamada, algumas vezes de 
deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – 
descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 
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quanto de si mesmos – constitui um ―crise de identidade‖ para o indivíduo. 
(HALL, p.9, 2006). 

De acordo com Mendonça (2010), transformações foram sofridas ao decorrer do 

tempo, na prática da arte educação no campo da educação não formal. 

Transformações estas, que proferiram o desenvolvimento de novos conceitos que a 

autora afirma ter iniciado nos anos 2000, trata-se da ―[...] importância da arte na 

construção das identidades culturais e na valorização da diversidade cultural, da 

interculturalidade e da garantia da cidadania cultural‖ (p.141, 2010). Para ela, os 

espaços de educação não formal, que trabalham com ―memórias, valores, tradições, 

identidades culturais‖ (p.143, 2010) potencializam a função da arte acionando ―a 

vocação humana de ter liberdade, autoria e soberania nas escolhas e nas 

expressões‖ (p.143, 2010). 

O ser humano é um ser sociável, portanto o exercício da criatividade relacionado 

à educação formal ou não formal através da arte supõe previamente uma 

sensibilidade comportamental, que segundo Groth (2011), é ―tipicamente humano 

que auxilia no entendimento da condição sociocultural, historicamente determinada 

que nos caracteriza como seres de natureza cultural, criadora, transformadora e 

simbólica‖ (p.12, 2011).  

Complementado a ideia acima mencionada e finalizando este capítulo, cito 

Barbosa (p. 99, 2010), que afirma que esta sensibilidade, acarretada pela arte, é 

uma sensibilidade que desenvolve os sentidos que concernem à presença da 

emancipação humana, através dos significados transmitidos pela visualização de 

quem somos por meio das várias linguagens artísticas. 
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3. CASA DE BARRO EM FOCO – UM ESTUDO DE CASO 

3.1 A Casa de Barro 

 No presente capítulo, o histórico da Organização Casa de Barro é exposto de 

forma simples e concisa, atrelando um subitem sobre a arte educação e metodologia 

aplicada na instituição, baseados no Estatuto da Casa de Barro, no Portfólio e em 

entrevistas com as Coordenadoras da instituição. 

No ano de 2001, um grupo de amigos uniu-se para realizar ações artísticas 

esporádicas, envolvendo a cultura popular. Sem muita pretensão de ser o que é 

hoje: 

Não tinha a intenção de ser um espaço de arte e cultura e sim um espaço 
funcional para reuniões de trabalho e acabou se transformando no que é 
hoje. Um espaço artístico cultural com bibliotecas, espaço para exposição. 
(NASCIMENTO, 2014). 

Casa de Barro – Cultura, Arte e Educação, foi juridicamente reconhecida em 25 

de julho de 2005, após ser entendido que a cidade de Cachoeira, necessitava de 

ações educativas com um processo continuado, que possuísse a capacidade de 

multiplicar e internalizar nas pessoas de uma forma transformadora, capaz de ajudar 

a comunidade a refletir sobre seu potencial cultural. Proporcionando as seguintes 

finalidades: 

I- Promover o desenvolvimento local através de iniciativas transversais, 
inter e multidisciplinares de cultura, arte e educação; 
II- Realizar projetos socioeducativos e/ou de geração de renda com 
base na arte e na cultura; 
III- Promover a cultura, defender, difundir e preservar o patrimônio 
cultural do Recôncavo Baiano; 
IV- Realizar projetos culturais, nacionais e internacionais, com o objetivo 
de disseminar e valorizar as expressões artístico-culturais do Recôncavo 
Baiano; 
V- Fomentar o Turismo cultural no Recôncavo Baiano e realizar projetos 
com este fim; 
VI- Promover gratuitamente a educação, observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que trata esta lei; 
VII- Apoiar instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão de caráter 
educativo, social, cultural, turístico e ambiental. (Estatuto da Instituição). 

  Em entrevista, Luísa Mahin Nascimento, Co-fundadora e Coordenadora Geral 

da Casa de Barro, relata que vem de uma infância marcada pela arte; seus pais 

possuem grande envolvimento com as artes.  

Citando como pontos para a idealização e criação da ONG, ela afirma que em 

casa tinha uma grande liberdade artística e a escola era um contraponto, com sua 
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formalidade, onde sua criatividade era podada e regras tinham que ser seguidas. A 

falta de aceitação e participação da comunidade cachoeirana em relação à arte, aos 

movimentos artísticos, também contribuiu para a idealização. Outro ponto importante 

é a questão patrimonial, a aversão que grande parte da população cachoeirana 

possui ao patrimônio, aos responsáveis pela preservação do mesmo. Com isso, 

percebeu que enquanto as pessoas não aceitassem, entendessem o porquê a 

cidade é histórica, por que é tombado, qual o significado de cuidar do patrimônio, 

preservar o que é da cidade, essa antipatia não deixaria de existir. As ações que 

unem a questão educativa, com a cultura e a arte começaram a ser elaboradas e 

praticadas a partir dos pontos característicos citados acima, quando era apenas um 

grupo de amigos. 

A instituição, além da parceria com escolas da região para atividades realizadas 

com as crianças, trabalha com projetos que atingem a um público alvo específico, 

que são os adultos e os educadores, com a intenção de formar multiplicadores da 

metodologia utilizada pela instituição. Os projetos pioneiros, que os acompanham 

mesmo antes da Casa ser formalmente reconhecida e que deram espaço para 

desencadear outras atividades foram: ―O Caruru dos 7 Poetas - Recital com gostinho 

de dendê‖; ―O Poesia Ouvida – Oficina de investigação e criação literária‖; e ―O 

Dedinho de prosa. Cadinho de memória‖. 

―O Caruru dos 7 Poetas – Recital com gostinho de dendê‖, figuras 1 e 2,  faz 

uma analogia a uma manifestação religiosa, o chamado ―Caruru dos sete meninos‖ 

ou ―Caruru dos Santos‖, que faz parte da cultura tradicional afro-brasileira, 

reverenciando os santos gêmeos da Igreja Católica, São Cosme e São Damião, aos 

Ibejis do Candomblé e Umbanda, e também as crianças. A data que esta tradição é 

celebrada é a data 27 de setembro. Os devotos têm o costume de fazer o caruru, 

que é uma comida típica da tradição afro-brasileira, e convidar sete meninos com no 

máximo sete anos cada um, que representam os sete irmãos (Cosme, Damião, Doú, 

Alabá, Crispim, Crispiniano e Talabi). As crianças comem todas juntas em uma bacia 

ou gamela de barro, para só após que se deliciarem com a comida, os outros 

convidados poderem se servir.  
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Figura 1 – 9ª edição Caruru 7 Poetas 
Foto: Arinaldo Teixeira 

 i 

 
 

  Figura 2 – 9ª edição Caruru 7 Poetas 
Foto: Arinaldo Texeira 

 
Fazendo esta relação com a tradição, o ―Caruru dos 7 Poetas‖  promove um 

encontro entre sete poetas, que recitam seu versos, poesia e prosa, para festejarem 

a cultura baiana, exaltando a arte literária com performances e outras linguagens 

artísticas, comidas típicas baiana, exposição e comercialização de livros, em 

espaços públicos: 
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A primeira edição do evento aconteceu em Salvador, no Restaurante 
Zanzibar, no dia 25 de setembro de 2004 e dentre os sete, os poetas 
Cleberton Santos, Eliseu Moreira Paranaguá, Fabrícia Miranda, João de 
Moraes Filho, José Inácio Vieira de Melo, Miguel Carneiro e Vanessa 
Buffone. Contou também com a performance de dança e poesia de Carol 
Diniz e com a encenação da atriz e poeta Inaê Sodré. (Portfólio da 
Instituição, 2014). 

Desde então, todos os anos vem sendo realizado o projeto, sempre no mês de 

setembro. Em 2005, o evento mudou-se para Cachoeira, ocupando e revitalizando 

espaços como a Casa da Cultura, Ponto de Cultura Terreiro Cultural, Pouso da 

Palavra e a Igreja Católica do Rosário dos Pretos. A partir de 2009, na sua 6ª 

edição, o evento passou a ser realizado no Largo D’Ajuda, em Cachoeira, aprovado 

em edital do Banco do Nordeste (BNB) e Fundo de Cultura da Bahia. Em 2014 será 

realizada a sua 10ª edição, já que em 2012, por motivos maiores, não foi realizado a 

9ª edição. 

O ―Poesia Ouvida – Oficina de investigação e criação literária‖ é um projeto de 

arte educação que trabalha com o incentivo a leitura e a criação poética, visando 

contribuir para o resgate da memória de histórias e lendas locais: 

Projeto de arte educação que busca despertar crianças e jovens, para a 
criação literária e o gosto pela leitura através da Oficina Literária Poesia 
Ouvida. Com um caráter multidisciplinar, tem como foco principal o incentivo 
à leitura, a escrita, criação artística e a investigação cultural. As criações 
são voltadas às temáticas que abrangem a cultura e a história do território 
de intervenção e são veiculadas em rádio num programa executado para 
este fim específico. (Portfólio da Instituição). 

 Já o projeto ―Dedinho de Prosa. Cadinho de Memória‖ é uma releitura do projeto 

Poesia Ouvida, como afirma Luísa Mahin (2014), em entrevista. Apresentando-se 

com novas formas de trabalho, utilizando diversas linguagens artísticas além da 

poesia, introduzindo a prosa e a narrativa, com a iniciativa de revitalizar, armazenar, 

preservar e difundir os conhecimentos orais e as práticas fundamentais para a 

identidade cultural do recôncavo baiano. Dentre os seus objetivos, são destacados:  

I – Educar para o patrimônio; 
II – Incentivar às leituras (de livros e do mundo); 
III – Incentivar a escrita a partir da experiência de investigação, vivências e 
registros da memória oral contada pelos mais velhos (mestres griôs e 
detentores do saber ancestral perpassado por gerações);  
IV - Registrar (livro e CD) os saberes e fazeres tradicionais do Recôncavo 
baiano; (Portfólio da Instituição). 
 

A primeira realização do projeto ―Dedinho de prosa. Cadinho de memória‖, 

figuras 3 e 4, aconteceu em 2009, em Outeiro Redondo, uma comunidade rural da 
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cidade de São Félix (BA), em parceria com a Secretaria de Educação do município e 

com a Escola Duque de Caxias, em horários opostos ao escolar. A segunda edição 

foi realizada em 2011. Esta edição foi desenvolvida especialmente para educadores 

formais e não formais, em sociedade com as escolas públicas de Cachoeira e São 

Félix, com o intuito de desenvolver multiplicadores para disseminar a metodologia 

utilizada pela Casa de Barro, que será elucidada no próximo subitem.  

 

Figura 3 – 1ª edição Dedinho de Prosa... Cadinho de Memória 
Foto: equipe Casa de Barro 

 

 
Figura 4 – 1ª edição Dedinho de Prosa... Cadinho de Memória / Foto: equipe Casa de Barro 
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Em 2012, o tema principal foi: Educação patrimonial, investigação da memória 

oral e escrita criativa. Foi realizado em parceria com a Escola Estadual Ministro José 

de Rabelo, situada na cidade de Cachoeira. Esta foi a terceira edição, e o livro ―Um 

passarinho me contou... Dedinho de prosa, cadinho de memória‖, mostrado na figura 

5, foi lançado, como fruto da experiência que é proporcionada pelo projeto, vivida 

pelos alunos da escola. No livro ficou registrado o resultado da investigação da 

memória oral, executado pelos próprios alunos.  

 

Figura 5 – Livro Um passarinho me contou... Dedinho de Prosa, Cadinho de Memória. 
Foto: Caroline Moraes 

 

A quarta edição, já desenvolvida como oficina, figuras 6 e 7, dentro de outro 

projeto, o ―OURUA – Cultura, Arte, Educação para o desenvolvimento‖, aconteceu 

em 2013, trazendo para as vivências, a linguagem audiovisual direcionada para os 

registros das práticas culturais, como uma forma de relembrar e repassar as 

tradições e vida no recôncavo baiano. Apresentando os resultados dos registros em 

livros, CDs e DVDs: 

Os livros agregam os saberes orais, os CDs, cantigas e cirandas infantis. Os 
DVDs, registro audiovisual das entrevistas e interações com os mestres dos 
saberes e fazeres; ambos sob a autoria e orquestração das crianças e 
adolescentes participantes. (Portfólio da instituição). 
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Figura 6 – Oficina Dedinho de Prosa... Cadinho de Memória 
Foto: Caroline Moraes 

 

 
 

Figura 7 – Oficina Dedinho de Prosa... Cadinho de Memória 
Foto: Caroline Moraes 

 

      ―OURUA1 – Cultura, Arte e Educação para o desenvolvimento‖, figuras 8 e 9, 

projeto que teve seu inicio em julho de 2013, seu público alvo, além do infanto 

                                                           
1
 Termo de origem africana, referindo-se a uma tribo, que no século XV utilizava-se de sua arte e 

cultura para impactar seus visitantes e fortalecer o desenvolvimento local.  
Fonte: http://casadebarro.org/nossos-projetos/ourua/ 
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juvenil, são os educadores formais e não formais e a comunidade em si. Não 

considero, portanto, este projeto integrante do que denominei de pioneiros, uma vez 

que, torna-se por assim dizer, uma reunião de todas as ações já desenvolvidas pela 

Casa.  

 Propagando-se pelos municípios do recôncavo - Cachoeira, São Félix e 

Maragojipe -, integrando a seguinte programação, adquirida através do portal da 

ONG na internet: 

I Formação de educadores (da educação formal e não formal) 
a- Oficinas de educação patrimonial; b- Oficinas de formação em arte-
educação para trabalho com cultura e patrimônio cultural; c- Formação 
básica em cultura afro e indígena. 
II Oficinas de arte: educação e leituras para um novo olhar (infância e 
juventude) 
a.- Oficina de formação em contação de histórias; b- Oficina de Educação 
Patrimonial, Investigação da Memória Oral, e Escrita Criativa: Dedinho de 
Prosa. Cadinho de Memória; c- Oficina de dança; d- Oficina de Teatro.  
III Programação artística periódica (oferecida a comunidade – aberto ao 
público) 
IV Sessões de debate e fóruns de discussão – contribuindo para a Lei de 
Educação Patrimonial nas escolas. (casadebarro.org, 2013) 

 

 

Figura 8 – Abertura do OURUA em Maragojipe. 
Foto: Caroline Moraes 
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Figura 9 – Abertura do OURUA em Maragojipe. 
Foto: Caroline Moraes 

 

A ONG Casa de Barro – Cultura, arte e educação, atua no recôncavo baiano, 

desenvolvendo atividades para educadores de áreas formais e não formais e para a 

comunidade no geral. Fazendo refletir a cultura local a partir da educação, tendo 

como missão: 

Contribuir com o desenvolvimento humano e cultural nas cidades do 
recôncavo da Bahia com ações transversais, multidisciplinares e que 
privilegiam os campos da cultura, arte e educação. (Estatuto da instituição). 

   

3.2 A arte educação na Casa de Barro 

A educação não formal, segundo Gohn (2008) não era muito estimada no Brasil 

até os anos 80. De acordo com a autora, a educação formal desenvolvida e 

centralizada nas escolas, sempre deteve a importância e a educação não formal 

poucas vezes chamou a atenção, e ainda assim era vista como um trabalho de: 

[...] Extensão da educação formal, desenvolvida em espaços exteriores às 
unidades escolares [...] para alcançar a participação de indivíduos e de 
grupos em áreas denominadas extensão rural, animação comunitária, 
treinamento vocacional ou técnico, educação básica, planejamento familiar 
etc. [...]‖ (p.91 a 92). 

 Ainda de acordo com Gohn (2008), a educação não formal é sobressaída na 

década de 90, a partir das mudanças econômicas e sociais advindas do processo de 
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globalização, da participação de reflexões teóricas sobre o assunto e de agências e 

organismos internacionais como a ONU e a UNESCO.  A autora expõe em 

Educação não formal e cultura política (4ª ed. 2008) os documentos que foram 

produzidos na conferência realizada em 1990, na Tailândia, chamados de 

―Declaração mundial sobre educação para todos‖ e ‖Plano de ação para satisfazer 

necessidades básicas da aprendizagem‖, como uma das contribuições para o 

aumento do setor, destacando também estudos sobre os documentos, indicando 

mudanças e ampliações do conceito de educação, inovando os canais existentes, 

difundindo o acesso a educação e desenvolvendo a equidade, revalorizando culturas 

e os conhecimentos já existentes das comunidades atendidas: 

Destaca-se a importância das ONGs como agências que possuem Know-
how em metodologias, estratégias e programas de ação, tendo se 
constituído ao longo das últimas décadas como estimuladoras do trabalho 
voluntário e de revalorização das culturas locais, de forma a resgatar o 
conhecimento existente entre as comunidades atendidas e não ignorá-las. 
(GOHN, p. 94, 2008). 

 Neste aspecto, a Casa de Barro abrange pontos característicos da educação 

não formal, segundo Marques (2008), que são ―a liberdade, a flexibilidade, e a 

possibilidade de construir os conteúdos de aprendizagem que sejam mais 

significativos‖ (p. 103, 2008) de acordo com as necessidades locais. Criou-se então, 

com a sede atual da Casa de Barro um local para abrigar um pouco da memória do 

recôncavo. E para movimentação da casa, estratégias foram criadas a partir da 

Nova Museologia, que são as oficinas mensais para o público infanto-juvenil em 

parceria com as escolas. Oficinas com temas variados, porém sempre atrelando a 

educação patrimonial, e a arte. Neste caso, o público-alvo incide ao infanto-juvenil 

por que ―entende-se que este público pode sensibilizar seus familiares, espalhando 

a ideia central da ONG‖, diz em entrevista, Eliane Araújo (2014), Coordenadora de 

arte educação da instituição. 

 A Casa de Barro estabelece fundamentos que merecem destaque em seu 

regimento, um no aspecto da Museologia e outro na Educação. O embasamento 

utilizado dentro da Museologia é retirado das teorias de Hugues de Varine, escritor 

francês, especialista em patrimônio e desenvolvimento local, que em seus trabalhos 

aborda a interação do museu para além das paredes, ele acredita que o patrimônio 

faz parte da cultura viva das comunidades. 
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 Baseados nas ideias deste autor, são trabalhados na instituição ícones culturais da 

memória do recôncavo, relata Eliane Araújo (2014) em entrevista, afirmando que 

dentro da perspectiva da Nova Museologia, é trabalhado o objeto, mas não somente 

conservando-o, trabalhando também na essência do que é o objeto, o que ele quer 

dizer, e o que pode ser levado para além dele.  

A partir das teorias de Varine, são utilizadas imagens, pinturas em paredes, 

quadros e esculturas feitos em barro, precisamente espalhados pela casa, que 

segundo Eliane Araújo (2014), Coordenadora de arte educação da Casa, uma 

análise iconográfica das obras é realizada, para poder falar de suas representações, 

dos mitos e lendas, da religiosidade e muitas vezes do próprio artista, seja local ou 

não: 

Então temos quadros de Pirulito
2
, não apenas para decorar, mas também o 

porquê este quadro está aqui, fazendo todo um discurso sobre mitos e 
lendas, a religiosidade, as cores quentes que ele usa retratando toda a 
alegria do recôncavo, comentando sobre o próprio artista dentro do 
Recôncavo. (ARAÚJO, 2014). 

 Na questão educacional, adotam o pensamento de Paulo Freire, que trabalha a 

ação do construir em conjunto com a comunidade; de que o educador não é o 

detentor da sabedoria; que é necessário saber ouvir e acatar as experiências dos 

educandos. A Casa de Barro utiliza da metodologia participativa proposta por Freire, 

para aplicações das atividades. As ideologias dos dois autores que embasam 

teoricamente a metodologia da Casa de Barro se entrelaçam, pois abordam 

questões relacionadas à comunidade, interação, educação e identidade. 

Outra vertente do âmbito educacional que é abordado na instituição é o 

ambiente alfabetizador. Teóricos da educação, como Emilia Ferreiro (2007), afirmam 

que criar ambientes alfabetizadores significa organizá-los de forma coesa e 

satisfatória com materiais que favoreçam a obtenção de conhecimentos. (SANTOS; 

MILHOMEM, 2010). Partindo desse pressuposto, a sede da Casa de Barro foi 

dividida em alas, para uma melhor apreensão do conteúdo trabalhado. 

Eliane Araújo, Coordenadora de arte educação da instituição, me proporcionou 

uma visita pelas acomodações da instituição onde um circuito expográfico foi criado, 

ação que é realizada com todos os visitantes. A primeira sala a ser visitada logo 

                                                           
2
 Artista plástico natural de São Félix – BA, cidade vizinha à Cachoeira – BA. 
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após a entrada principal como mostra a Figura 10, é a sala onde a música é 

trabalhada. Onde questões da ancestralidade são abordadas, do rito, do ritmo. Em 

exposição à sala, são encontradas baianas feitas de barro, símbolo do samba de 

roda do recôncavo e as carrancas do escultor cachoeirano Doidão Bahia que 

segundo a tradição, serve para espantar maus espíritos, dando assim, espaço para 

ser discutido sobre mitos e sobre a cultura material e imaterial local. 

 

Figura 10- Sala de música / Foto: Caroline Moraes 
 

Os berimbaus e os atabaques rum, rumpi e les em exposição,  Figura 11, 

demonstram a forte raíz da dança e da música com um cunho religioso e étnico-

racial que é muito forte no recôncavo, principalmente em Cachoeira. Trabalhando 

assim, com a questão cultural religiosa, o que ajuda a retirar um certo preconceito 

existente perante religiões e cultos africanos. 
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Figura 11 - Sala de música / Foto: Caroline Moraes 
 

Em entrevista, Jamile Menezes, que é artista visual e arte educadora da Casa de 

Barro, relatou o desejo de uma artista, a Ananda, de contribuir de alguma forma com 

a Casa e levar consigo um pouco da mesma. Ananda estava de passagem por 

Cachoeira e em uma visita à instituição e por sugestão da própria Jamile, deixou sua 

marca estampada na parede da sala de música. Ela trabalha em um projeto 

chamado ―Víscera Colorida‖, que utiliza materiais recicláveis para dar forma às 

pinturas.  

A pintura na parede, Figura 12, feita por Ananda, retrata pessoas interligadas 

por cores, elementos do cotidiano da casa, demostrando toda a mistura musical, 

manifestando de uma forma reflexiva a importância da música. Jamile diz ter 

apreendido em sala de aula e logo após, utilizado para a sua atuação dentro da 

Casa, que a pintura foi executada baseando-se no método Combine Paiting, muito 

utilizado pelo artista Raushenberg, que faz uso da combinação entre pintura e 

objetos retirados da realidade cotidiana.  

Além da pintura, Ananda contribuiu com um pequeno texto, onde está explanado 

o conceito da obra, os materiais utilizados, onde foram encontrados cada um deles, 

de uma forma sucinta e lúdica. 
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Figura 12 - Sala de música. Ananda 
Foto: Caroline Moraes 

 
Logo após a sala de música, nos deparamos com a biblioteca infantil, Figuras 13 

e 14. Livros clássicos da literatura infantil, quadrinho, contos e poesias estão 

dispostos em um ambiente incentivador à leitura. Nela acontecem oficinas, como a 

escrita criativa, ministrada por Deisiane Pereira Dias Barbosa que também é artista 

visual e arte educadora da instituição.  

As pinturas que estão dispostas nas paredes da biblioteca infantil remetem aos 

estudos de Emilia Ferreiro, o ambiente alfabetizador. Falando sobre a biblioteca 

infantil, Eliane Araújo (2014) diz:  

Existem estudos que apontam que crianças quando brincam, aprendem 
mais e com mais facilidade. E tem também a questão da poesia; vamos 
brincar de poesia. A poesia, que é a escrita, brincar com as palavras, acaba 
interagindo com o ambiente proporcionado. (ARAUJO, 2014).  

Nesse contexto, poesias estão estampadas na parede em acordo com as 

brincadeiras infantis que também estão retratadas nas paredes. Eliane salienta o 

porquê as crianças da pintura estão sem os rostos, ela diz que foi intencional, para 
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que cada criança ou adulto que adentre naquele espaço, se identifique com cada 

imagem. 

 

Figura 13 – Biblioteca infantil 
Foto: Caroline Moraes 

 

 

Figura 14 – Biblioteca infantil  
Foto: Caroline Moraes 

 
 Depois da biblioteca, o próximo local que Eliane conduz para visitação é o 

cantinho da exposição, Figura 15, que no momento está como a série fotográfica de 
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Jucilene Alves, que é artista visual e também arte educadora da instituição, onde a 

questão da transição feminina é reproduzida. 

 

Figura 15 – Espaço para exposições 
Foto: equipe Casa de Barro 

 
Na biblioteca para adultos, indicada nas Figuras 16 e 17, a escrita, a cultura e a 

arte se misturam. Além dos livros de vários estilos literários, os vinis e miniaturas de 

Mandús, reproduzindo mais uma vez a religiosidade, compõem a biblioteca. A 

educação patrimonial e cultural está interligada também na mesa de xadrez 

imponente, exposta, talhada também pelo escultor Doidão Bahia, suas peças 

também são de madeira esculpida. Eliane diz que o motivo para a mesa de xadrez 

estar na biblioteca, é para fazer alusão aos benefícios e exigências trazidos pela 

leitura e que são aplicados também ao jogo, que são a concentração, criatividade e 

análise.  Os visitantes, geralmente do público adulto vão até a Casa, para utilizar a 

biblioteca, ou jogar uma partida de xadrez, o que mostra grande avanço na relação 

entre a instituição com a comunidade. 
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Figura 16 – Biblioteca adulta 
Foto: equipe Casa de Barro 

 

 

Figura 17 – Biblioteca adulta 
Foto: equipe Casa de Barro 

 

Chegando ao final da visita, é hora de falar sobre o sebo; com livros diversos, 

com a série de orixás em miniaturas para serem comercializados. A série em 

miniatura são produzidos pelo coletivo Flor do Barro, que são ceramistas locais. 

Além de ter em pontos específicos, as cerâmicas de Maragogipinho, uma 

comunidade próxima a Cachoeira e que demonstram a importância e a força dessa 
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atividade no distrito com suas inúmeras olarias e técnicas muitas vezes passadas de 

pai para filho. Nesse contexto, é abordado a questão da valorização dos artistas 

locais que grande parte são reconhecidos fora da cidade; dessa forma, é trabalhado 

com o público o desenvolvimento humano como conhecimento de suas raízes, sua 

identidade, contribuindo ao máximo para que esta valorização seja alcançada.  

Logo após, discute-se também sobre os índios dizimados do recôncavo após a 

chegada dos portugueses, apresentando um pouco sobre a herança deixada por 

eles na comida, na linguagem, nos hábitos em geral e ao mesmo tempo se é 

apreciado a pintura que representam os índios Caramuru e Paraguassú, da artista 

Dr. Débora Fontes, Figuras 18, 19 e 20, que ministrou a oficina de cultura indígena 

dentro do projeto OURUA para educadores. 

 

 

Figura 18 - Sala de oficinas. Débora Fontes 
Foto: Caroline Moraes 
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Figura 19 – Pintura na parede do sebo. Débora Fontes 
Foto: Caroline Moraes 

 

 

Figura 20 – Banner do projeto OURUA. Débora Fontes 
Foto: Caroline Moraes 
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4. O ESTUDO DE CASO 

4.1 Operacionalização 

Esta pesquisa monográfica foi realizada na Organização Não Governamental 

conhecida como Casa de Barro – Cultura Arte e Educação, situada na cidade de 

Cachoeira, na Bahia. Para a efetivação deste estudo, a pesquisa foi dividida em três 

etapas distintas.  

A primeira etapa foi a de busca e revisão de literatura sobre assuntos e autores 

relacionados ao tema escolhido: a arte educação em espaços não formais de 

aprendizagem, fez aporte às teorias a partir da concepção histórica do surgimento 

das ONGs, em âmbito mundial e também nacional, até chegar à implementação da 

arte educação nestes espaços e sua execução com o intuito de descobrir se a arte, 

desenvolvida especificamente para o ensino, é capaz de transformar 

socioculturalmente, incentivando a emancipação humana através do sentimento de 

pertencer a um determinado ambiente, a uma determinada cultura. 

A segunda etapa foi dividida em duas fases. A primeira foi a fase de observação 

do cotidiano e fluxo da Casa de Barro, através de visitas - algumas previamente 

agendadas, outras não – onde pude investigar e fazer o levantamento dos aspectos 

históricos, adaptações curriculares pedagógicas a partir das linhas de pensamentos 

dos teóricos até então estudados. A segunda fase foi a de coleta de dados através 

do emprego de questionários e entrevistas previamente estruturados aos 

coordenadores e arte educadores da instituição. Os veículos de obtenção dos dados 

possuíam questões concernentes às particularidades da ONG Casa de Barro, sobre 

a concepção individual da arte e arte educação, antevendo percepções sobre seus 

papeis determinantes na sociedade.  

A terceira etapa se constituiu na análise dos dados obtidos através da revisão de 

literatura. Logo após, os dados que foram obtidos através da observação direta 

relacionadas à estrutura organizacional e física da instituição Casa de Barro, os 

questionários e entrevistas também foram analisados nesta etapa e postos em 

redação, a fim de expor as conclusões obtidas através da pesquisa. 
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4.2 Implicações da pesquisa 

A Organização Não Governamental Casa de Barro – Cultura Arte e Educação 

utiliza das diversas linguagens artísticas para execução de suas atividades, sejam 

vinculadas a projetos ou para movimentação da sede. 

O período em que a Casa foi criada, enquanto instituição reconhecida 

juridicamente, corresponde ao – aqui anteriormente mencionado3 – surgimento de 

novos conceitos sobre arte educação, uma vez que o importante marco na 

instituição se deu em 25 de julho de 2005. 

A pesquisa descrita neste trabalho de conclusão de curso foi realizada no 

período entre os meses de novembro a março de 2014, na cidade de Cachoeira – 

Ba.  

Observando a descrição da pesquisa da autora Lívia Marques de Carvalho 

(2008) no livro ―O ensino de artes em ONGs‖, percebi que as instituições 

pesquisadas por ela possuíam um público fixo, chegando a atingir ao número de 310 

crianças e adolescentes assistidas (p.62, 2008). Já a Casa de Barro, possui uma 

parceria com as escolas da região do recôncavo baiano, em destaque as de 

Cachoeira e São Félix, para o uso do espaço sede para realização das atividades 

proporcionadas pela instituição com o publico infanto juvenil, no intuito de 

movimentar o ambiente, diferenciando-se das instituições pesquisadas pela autora 

acima citada. 

Portanto, seu público se torna flexível, uma vez que as oficinas realizadas 

acontecem mensalmente e são agendadas previamente. O público fixo da Casa são 

os atingidos pelos projetos realizados e que ainda assim é de uma faixa etária 

bastante diversificada e ambas as ações (projetos e atividades na sede) buscam 

envolver socialmente meninas e meninos. 

O espaço físico da instituição está instalado atualmente no primeiro andar de um 

prédio no centro da cidade de Cachoeira, em um endereço de fácil acesso.  

É visível a preocupação dos dirigentes em propor um ambiente adequado para 

desenvolver suas atividades e atender a públicos diversos. Apresentando boas 

condições de funcionamento, a sede possui um espaço amplo, limpo, ventilado, bem 

iluminado e seguro, contando com nove cômodos decorados, mobiliados e 

                                                           
3
 Ver página 17 deste referido trabalho. 
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equipados; cinco deles, que reconheço como principais, foram especificamente 

designados para o circuito expográfico. 

Com base nos dados obtidos através desta pesquisa, a equipe técnico-

administrativa da Casa é constituída por 3 arte educadores,  3 Coordenadores, que 

se dividem em coordenador geral, coordenador de arte educação e coordenador de 

comunicação, 2 fotógrafos e 1 designer, como mostra o gráfico 1. No Quadro 1, é 

possível verificar as funções de cada Coordenador. - Ressalvando que a 

Coordenadora de arte educação é atuante como arte educadora também -. 

 

 

 Gráfico 1- Equipe técnico-administrativa 

CARGO FUNÇÃO 

 

Coordenador geral 

Administrar e coordenar as ações que impulsionam e 
mobilizam recursos para realização de projetos sociais 
e artístico-culturais 

Coordenador de 

arte educação 

Intermediar os arte educadores na criação de novas 
oficinas, projetos e contações de histórias. 

 

Coordenador de 

comunicação 

Assessorar a divulgação dos projetos e oficinas por 
meios de comunicações convencionais, jornal impresso 
local, Webjornal, emissoras de radiodifusão, produzir os 
spots e orientar os fotógrafos e designers da instituição. 

            

           Quadro 1- Cargos de coordenação e suas funções 

     Um importante aspecto que deve ser destacado é o fato da coordenadora geral 

e da coordenadora de arte educação, serem naturais de Cachoeira, a cidade sede a 

instituição, o que viabiliza um melhor entendimento das necessidades locais em 

relação à educação e à cultura. 
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Sobre a formação acadêmica do corpo técnico, obtive a informação de que 5 

são graduandos, 3 já são graduados e 1 possui mestrado, como apontado no gráfico 

2.  

Existe, portanto, uma predominância de profissionais qualificados para trabalhar 

na ONG Casa de Barro. Três dos que ainda estão em processo de formação, fazem 

parte do núcleo de arte educadores e dizem articular o que é apreendido por eles 

em sala de aula, principalmente as aulas práticas de técnicas artísticas do curso de 

Artes Visuais, com as criações de oficinas e projetos da Casa. Acredito que isso seja 

um ponto positivo para a instituição, e principalmente para eles, arte educadores, 

pois mostram o interesse e a boa atuação em repassar sabedorias que muitas vezes 

são recém-aprendidas.  

Dos arte educadores, apenas 1 já possuía experiências com público infanto 

juvenil em trabalhos anteriores ao atual na Casa. 

Ainda sobre a formação acadêmica, o gráfico 3 mostra a existência de variados 

cursos, sendo que 4 são do curso de Artes Visuais, 2 são de Comunicação Social – 

Jornalismo, 1 Museologia, 1 é Téc. em Meio Ambiente e 1 é de Ciências Sociais.  E 

a maioria da equipe é advinda de cursos oferecidos pela Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, o que mostra uma relação positiva entre a Universidade e a 

comunidade, tendo a Casa de Barro como veículo para esta interação. 

 

 

Gráfico 2- Equipe técnico-administrativa: formação acadêmica 
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Gráfico 3- Equipe técnico-administrativa: cursos 

 

Obtive as informações requeridas em um pequeno espaço de tempo, porém sem 

maiores dificuldades. Apesar de o corpo técnico ser diminuto, a estrutura 

organizacional da Casa não sobrepõe ocupações.  

Todas as pessoas que fazem parte do quadro técnico administrativo da Casa são 

remuneradas em seus respectivos trabalhos por conta do projeto que atualmente 

está em curso, o OURUA. 

 A Coordenadora de arte educação, Eliane Araújo, ressalta em entrevista que 

quando o processo seletivo para o que ela chama de estágio voluntário encontra-se 

aberto, ela deixa bem claro para os futuros voluntários que ―outros projetos estão em 

processo de aprovação e que esta fase de voluntariado passa e que poderão ser 

alocados em alguns destes projetos, vindo então, a serem remunerados, como 

aconteceu com alguns do corpo da Casa‖ (ARAÚJO, 2014). De todos os 

colaboradores, apenas dois possuem outras fontes de renda além da Casa. 

No momento em que esta pesquisa foi realizada, a seleção para voluntários 

encontrava-se aberta e desta apuração uma pessoa já tinha sido escolhida e já 

estava compondo o quadro da equipe, na área de comunicação, como voluntária e 

outras estavam em processo de aprovação.  

A contratação das arte educadoras se deu de forma distinta. A primeira 

entrevistada relatou que foi convidada para ser educadora do projeto ―Dedinho de 

prosa, Cadinho de memória‖ e trabalhar com educação patrimonial. Ao término do 

projeto, ela foi contratada para ser a coordenadora do núcleo de arte educadores, 
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cargo onde é atuante até então, e para a atuação deste cargo, Eliane -

coordenadora- diz ter se qualificado obtendo orientações teóricas quanto à 

multiplicidade das linguagens artísticas, através de livros e artigos. 

Uma outra relata ter participado de uma seleção para mediadores de arte 

educação para as oficinas do projeto OURUA que esta prestes a ser iniciado. 

Participou e foi aprovada das três etapas exigidas na apuração e além de ter 

desenvolvido a mediação de arte educação do projeto, com o tempo se aperfeiçoou 

e ajudou a desenvolver outros projetos.  

Duas das arte educadoras atuais, foram contratadas por indicações, uma vez 

que a Casa necessitava de mais pessoas por conta da evasão de outros que talvez 

não souberam adaptar-se com a metodologia da Casa, ou não poderiam adequar-se 

ao ritmo constante da instituição por motivos maiores, uma vez que trabalhar em 

ONGs exige um grande envolvimento e comprometimento. Por tanto, por 

frequentarem assiduamente a instituição e se identificarem com o perfil da Casa as 

duas foram indicadas por Jamile, que é colega de sala e que já tinha observado o 

interesse das duas pelo foco da instituição, foram contratadas e aos poucos 

ajustaram-se ao núcleo de arte educação. 

Os questionários e entrevistas foram aplicados às coordenadoras e os arte 

educadores, que posso considerar como âncoras de minha pesquisa - destaco que 

de todo o corpo técnico, apenas um é do sexo masculino -.  

Ao serem questionadas sobre a adaptação para com a Casa, afirmaram não ter 

havido nenhum tipo de dificuldade, pois de uma forma ou de outra ajudaram a 

construir o nome da instituição na comunidade. Eliane Araújo (2014) diz que quando 

o primeiro projeto foi aprovado em edital, não existia uma sede em um espaço físico. 

O projeto era realizado em uma determinada escola da região e que até então, a 

comunidade os reconheciam apenas como um grupo que realizavam ações culturais 

esporádicas e ainda assim, nem todos conheciam a sua verdadeira intenção.  

Por conta da aprovação do segundo projeto, necessitaram de um ponto fixo, que 

pudessem transformar em uma sede, e que antes do inicio do projeto, realizassem 

uma apresentação formal da Casa de Barro à comunidade em geral. Foi aí que as 

primeiras oficinas para movimentação da Casa foram realizadas: 

 

―Percebi a necessidade de oferecer atividades artísticas em forma de 
oficinas simples, porém bem elaboradas, com respaldos teóricos. Foi a 
partir disso que eu e o antigo núcleo técnico administrativo começamos a 
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pensar em como montar uma casa que levantasse a bandeira cultura arte e 
educação, uma vez que antes, éramos conhecidos como Casa de Barro 
ações culturais. Pensamos numa forma mais clara de passar o conteúdo 
trabalhado para a comunidade e por isso o nome da instituição foi 
modificado para Casa de Barro – Cultura Arte e Educação, trabalhando 
através das memórias da cultura do recôncavo‖ (ARAÚJO, 2014). 

 

A Casa de Barro vem conquistando visivelmente um destaque com seu trabalho 

de desenvolvimento humano através da arte e da cultura. A coordenadora geral e a 

do núcleo de arte educação concebem a arte educação um valor inestimável para 

quem está em processo de formação, que é o caso das crianças e adolescentes 

frequentadores das atividades da instituição.  

A coordenadora geral afirma ter sobre a arte educação, uma reflexão voltada 

para a experimentação, que é mais educativa do que conceitual: 

 

A arte educação tem um potencial capaz de envolver uma pessoa a um 
processo de construção. Uma coisa é você assistir no youtube como fazer 
um bonequinho de massa de modelar. Outra coisa é você fazer a massa de 
modelar. Às vezes o que é passado em um ambiente mais formal não é tão 
bem compreendido e absorvido quanto no processo de arte educação. 
(NASCIMENTO, 2014). 
 

Complementa:  

A arte educação tem essa potencialidade de integralizar, consegue envolver 
o outro em uma sintonia complexa e ao mesmo tempo é uma linguagem 
envolvente, por que a arte é algo muito forte. Promove a inclusão social, 
integrando as pessoas, modificando o pensamento das pessoas. 
(NASCIMENTO, 2014). 

 
Esse depoimento da coordenadora geral coaduna com uma das 

fundamentações teóricas apresentadas nesta pesquisa, onde a autora Denise 

Mendonça (2010) diz acreditar que ―por meio da arte se torna possível a elaboração 

de novas narrativas e representações sobre como os sujeitos percebem e 

compreendem a si mesmos, os outros e seus ambientes‖ (MENDONÇA, p.143, 

2010).  

Contudo, destaca que o respeito para com as experiências até então vividas 

pelos educandos e trazidas para o meio educacional, é de suma importância, pois 

assim as crianças e jovens compreenderão que o que é apreendido fora de espaços 

formais ou não formais de aprendizagem, também contribuem para a sua formação 

de caráter emancipatório. Paulo Freire, em pedagogia da autonomia (1996) relata 

que ―não é possível respeito aos educando, à sua dignidade, a seu ser formando-se, 

à sua identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em 
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que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos ―conhecimentos de 

experiências feitos‖―. (FREIRE, p.6, 1996). 

As atividades artísticas desenvolvidas para a movimentação da Casa são 

organizadas em formas de oficinas, programadas de acordo com os pontos 

fundamentais e com o compromisso da instituição. Buscam com essas oficinas 

diversos assuntos, tendo a arte, a cultura e o patrimônio como base. 

No quadro 2, exponho algumas das oficinas que são realizadas na Casa, dentro 

e fora do âmbito de projetos e seus respectivos objetivos. As oficinas foram 

escolhidas de acordo com as perspectivas pretendidas alcançar com a pesquisa. 

 

Atividades Artísticas Objetivo 

 
Confecção de bonecas 
Abayomis 

Conscientizar os educandos quanto questões 
concernentes a generosidade, superação de 
dificuldades e valorização das coisas simples. 

Confecção de máscaras com 
material reciclado 

Elucidar acerca de questões ambientais. 
 

Ensino cultura indígena Abordar informações sobre a cultura indígena. 

Escrita criativa Incentivar a leitura, escrita e imaginação. 

 
Recorte e colagem 

Fazer com que a criança se familiarize com as 
diferentes formas  geométricas; re-aproveitação 
de materiais. 

Teatro Desenvolver o potencial de comunicação. 

 
Formação de arte educadores 

Possibilitar discussões conceituais sobre o ensino 
de arte em escolas espaços não formais. 

Formação de contadores de 
história 

Formar investigadores e multiplicadores da 
memória oral, valorizando a identidade cultural. 

 
Expressão corporal 

Desenvolver capacidades de expressões 
corporais, socialização, desinibição; 
transformações pessoais e construções de 
conhecimentos. 

 

Quadro 2- Atividades artísticas realizadas na Casa de Barro 

 

As oficinas relacionadas no Quadro 2 ,foram por mim avaliadas, de acordo com 

a revisão literária, descrevendo-as e comentando sobre suas possíveis implicações. 

As oficinas são geralmente curtas e de rápida realização. 

Começo as descrições com a oficina de confecção das bonecas Abayomis, que 

tem por objetivos trabalhar com o fortalecimento da consciência e memória negra ao 

fazer com que os participantes reconheçam sua identidade afro-brasileira. A Casa 

de Barro busca também, através desta oficina demonstrar superações às 
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desigualdades de gênero, espertar a generosidade e a valorização das coisas 

simples. Primeiramente conta-se pelos arte educadores, a história da criação das 

bonecas negras, que são confeccionadas com retalhos de tecido e sem costura, 

apenas com amarrações, cujo nome de origem iorubá, significa ―aquele que traz 

alegria‖, segundo a arte educadora Jamile Menezes (2014). Esta oficina é capaz de 

fazer com que o educando compreenda melhor sobre a importância e valorização de 

suas raízes, uma vez que a região do recôncavo baiano possui um grande histórico 

de negros vindos da África para serem escravizados nos engenhos de cana de 

açúcar, onde hoje se encontram comunidades quilombolas. 

Já a oficina para Confecção de Máscaras com materiais recicláveis, orienta 

sobre o valor positivo do ato de reciclar, principalmente nas cidades de Cachoeira e 

São Félix, pois são cidades banhadas pelo rio Paraguassu, ensinando as crianças 

questões concernentes aos benefícios trazidos pela reciclagem ao meio ambiente. A 

oficina estimula a criatividade individual para criação de produtos que podem ser 

reutilizados, que no caso, é a própria máscara, além de trabalhar com o patrimônio 

imaterial local, já que é incentivado durante a confecção, o uso das máscaras em 

festas populares, como o carnaval de Maragojipe, a festa de Nossa Sr.ª D’Ajuda em 

Cachoeira, dentre outras. 

A oficina de Ensino da Cultura Indígena foi ministrada no período em que o 

projeto ORUA acontecia em Cachoeira. Foram abordadas questões sobre a cultura 

indígena e suas heranças marcantes na música, na culinária, no comportamento, na 

linguagem, dentre outros aspectos. Esta atividade constituiu o quadro da 

programação do projeto OURUA, voltada para arte educadores e educadores 

formais de escolas da região. 

Outra oficina que também vincula a reciclagem em sua execução é a oficina de 

Recorte e Colagem. A partir de elementos centrais diversos, os educandos são 

convidados a montar painéis, mosaicos, pôsteres, que representam os assuntos 

mediados. Utilizam recortes de revistas velhas, jornais, tecidos e outros, trabalhando 

então, com a questão da proteção ao meio ambiente, pois os materiais utilizados 

são recicláveis. 

As oficinas de Escrita Criativa, Teatro e Expressão Corporal, possuem a mesma 

finalidade de desenvolver o potencial de comunicação individual. A primeira tem 

seus resultados na escrita, pois incentiva também o desenvolvimento textual. O 

teatro e a expressão corporal tem a capacidade de transformar as pessoas 
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construindo conhecimentos com base na descoberta de sentimentos e ensinar a 

expressa-los em gestos e interpretações. 

Formação de arte educação e formação de contadores de histórias são oficinas 

que se correlacionam pelos objetivos em comum: a valorização histórica e identitária 

do contexto local através dos educandos, que se estimulados, são capazes de 

propagar com muita facilidade o que for apreendido. A primeira mencionada 

concretizou-se pelo projeto OURUA e sua programação para arte educadores, com 

métodos teórico-prático, os participantes puderam compreender de que forma se dá 

arte educação, através das discussões conceituais sobre o ensino de arte em 

escolas e espaços não formais. E como resultado, uma vivência externa tendo como 

convidados especiais, as crianças.  

Formação de Contadores de Histórias transporta o individuo para as 

interpretações das memórias orais e escritas. Forma-se então, mediadores arte 

educativos, valorizadores e multiplicadores de culturas, de contos e lendas, 

fortificando um patrimônio que não é físico, porém muito intenso e mais uma vez a 

Casa de Barro faz essa intercessão obtendo bons resultados. 

Analisando o quadro de oficinas, concluo que relacionam entre si e que seguem 

os princípios filosóficos de Paulo Freire que acredita na apreciação da prática e 

construção de conhecimentos, através da realidade diária do educando, fazendo 

com que características formadoras do desenvolvimento sociocultural, afetivo em 

definição do sentimento de pertencer a uma cultura rica, seja qual for, criando então, 

uma autonomia individual perante o espaço em que vive. ―Assumir-se como ser 

social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador‖ 

(FREIRE, p.41, 1996). 

Ao questionar os arte educadores sobre o grau de autonomia referente a 

gerencia das oficinas, todas afirmam possuírem liberdade de criação desde que 

estejam de acordo com a doutrina da Casa. É o que a coordenadora de arte 

educação denomina de gestão criativa, pois todos têm a autonomia de criar, propor, 

opinar, para que no final se chegue a um consenso de criação.  

Os diversos tipos de linguagens artísticas são abordados nas oficinas, sempre 

mesclando uma com a outra, como exemplo do ato de contação de história que 

pode ser vinculado com a pintura, com o recorte e colagem, com o desenho e entre 

outras linguagens, sempre envolvendo as fundamentações conceituais da Casa. 
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A criação de muitas das oficinas realizadas, atrela-se a um fator determinante: a 

educação patrimonial, que é o que os arte educadores da Casa chamam de ―eu 

patrimônio‖, referindo-se ao conhecimento através do embasamento da memória 

coletiva.  

Sobre como se dá a obtenção de materiais para o desenvolvimento das 

atividades, afirmam ter que campear custeios de patrocínios locais, que muitas 

vezes não são alcançados, tendo que retirar dos próprios bolsos, uma vez que ainda 

não existe um projeto específico para apenas manter as atividades que acontecem 

na Casa. Refletindo sobre isso, posso afirmar a falta de comprometimento, 

principalmente dos órgãos públicos locais, quanto ao fortalecimento de uma política 

engajadora para revitalização artístico cultural. 

Respeitando a influência e eficiência da arte educação, seus benefícios foram 

citados pelos arte educadores entrevistados, como instrumentos de criação e 

fortalecimento da identidade pessoal. Eliane Araújo diz:  

 
Acredito que a arte educação é eficaz no sentido de que é uma ferramenta 
formadora de pessoas críticas, de pessoas que se conhecem, que 
apreendem sobre seu meio e influência no mesmo. A arte educação possui 
um modo flexível perante vários conhecimentos, por ser multidisciplinar 
multicultural e transversal. Um ambiente aberto a acolher várias disciplinas 
e a comunidade em si. (ARAÚJO, 2014). 
 

As atividades da Casa colaboram para a melhoria do comportamento e atitudes 

dos educandos, pois dentro dessas atividades também é trabalhado o ensino de 

valores, como por exemplo, o respeito aos idosos, aos pais, ao meio ambiente e aos 

que o cercam no geral. Os arte educadores afirmam ter percebido mudanças 

comportamentais de muitos dos educandos. O instrumento de aferição para esse 

caso consiste na percepção da convivência. A arte educadora Jamile Menezes, 

exemplifica sobre o fato: 

Os alunos do núcleo teatral infantil, quando chegavam aqui na instituição, 
sempre faziam muito barulho. Com o passar do tempo e das atividades, 
constatou-se que se tornaram mais calmos. Já compreendem que o livro 
após ser lido na biblioteca infantil, deve ser colocado na estante novamente. 
A mudança de comportamento tem sido notória. Utilizam o entusiasmo 
agora para recitar poesias. (MENEZES, 2014). 

Além das mudanças comportamentais dos educandos, é possível observar 

também, transformações na compreensão da comunidade para com o 

desenvolvimento humano, que tanto é pontuado pela Casa. A começar pelas 

escolas e faculdades da região, que procuram a instituição para saber quais são as 
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metodologias utilizadas pelos arte educadores, que tanto estimam a atenção, 

apreensão e satisfação dos educandos, refere-se Eliane: ―as instituições formais 

estão em busca das não formais.‖ (ARAÚJO, 2014). 

Ao investigar a respeito da concepção individual sobre a existência de um 

possível vinculo positivo entre arte, cultura e educação, posso afirmar que todos os 

arte educadores da Casa de Barro possuem uma concordância sobre o assunto, 

acreditam que podem ser considerados uma mesma coisa. Sobre isso, a 

coordenadora de arte educação Eliane Araújo, acredita que: 

Cultura, arte e educação é um tripé que já está intríseco no ser humano. 
Nós da Casa de Barro, aceitamos essa questão que já está em cada um e 
trazemos para reflexão dentro do contexto do recôncavo baiano. É a partir 
da perspectiva local e regional também, que trabalhamos a educação dentro 
da cultura, que produz a arte. (ARAUJO, 2014). 

Conclui-se então que, a arte educação possui um multiculturalismo que segundo 

Bastos (2010) influencia o respeito às tradições dos educandos, ao estabelecer um 

ambiente igualitário, em que diversas culturas são fortificadas e enriquecidas. 

 Pude perceber em alguns educandos com esta pesquisa, certo grau de 

dificuldade para se familiarizar inicialmente com as propostas da Casa, uma vez que 

geralmente, a arte não está inserida em seu contexto diário. Portanto, a ONG Casa 

de Barro, com seus profissionais, tem se tornado um veículo condutor do ensino 

artístico em detrimento do desenvolvimento sociocultural, na criação da identidade 

de caráter emancipatório e na capacidade criadora individual. 
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5. CONCLUSÕES 

 Acredito ter exposto considerações significativas na constituição do trabalho, por 

tanto não me estenderei, mas serão apresentados neste capítulo, os resultados 

obtidos do estudo realizado. 

Fazendo inicialmente, uma célere retrospectiva do surgimento das ONGs e suas 

ações propositoras, pude perceber o quanto foram e são importantes para a 

sociedade civil, quanto ao progresso de lutas populares e desenvolvimentos locais. 

No Brasil sua importância se dá de acordo com o aumento de ações desenvolvidas 

estrategicamente perante comunidades carentes que necessitam de atenção 

especial, incluindo o ensino artístico em sua metodologia para trabalhar em 

detrimento do desenvolvimento humano local. 

A bibliografia revisada concernente ao tema escolhido e seus conceitos 

fundamentais, revelam que ensinar em espaços formais é algo contemporâneo e 

que exclui de suas premissas pedagógicas as experiências de vida dos educandos. 

O propósito com isso, não é condenar as escolas e sim alertá-las do grande 

equivoco que é não trazer para seu meio essas vivências ricas em sabedoria, 

podendo então, reformular seus currículos. Vimos que o ensino, envolvendo as 

artes, faz-se importante, pois sua capacidade de impulsionar crianças e jovens, em 

seu desenvolvimento pode considerar-se única, ajudando a serem críticos 

construtores de suas realidades. 

Pudemos verificar através do levantamento de dados, a questão do ensino de arte 

em espaços não formais, através da Organização Não Governamental Casa de 

Barro – Cultura, Arte e Educação. Concordando com Jamile, seu slogan já anuncia 

uma provável forte ligação entre os termos conceituais Cultura e Educação, que 

podem ser transmitidos facilmente pela Arte. Essa pesquisa buscou revelar, se essa 

ligação realmente existe e quais suas contribuições. 

 Através de observações e coletas de informações cometidas durante o percurso 

da pesquisa, constata-se que a Arte é um meio de inclusão social. Através dela é 

possível obter uma transformação de pensamento diante de qualquer fato da vida, 

pois a sensibilidade do olhar e sentir se tornam um fator dominante nas pessoas que 

estão em contato com linguagens artísticas. 
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A Casa de Barro preocupa-se em expandir uma visão de mundo ampla, através 

das atividades artísticas desenvolvidas pela Casa, que foram avaliadas de acordo 

com os objetivos da pesquisa, certifico que a educação e a cultura podem ser 

apreendidas através da arte e internalizadas pelos educandos em questão, as 

crianças e adolescentes, pessoas que estão processo de formação. Através desta 

comunhão, o sentimento de pertencimento à determinada cultura, o caráter e 

identidade, a emancipação humana é criada e fortificada. A autoestima é algo que 

se reintegra através da Casa, pois suas ações estruturam relações socioafetivas, 

buscando superar barreiras excludentes. 

Conclui-se que a arte é capaz sim de auxiliar individualmente e coletivamente, 

crianças e jovens no desenvolvimento sociocultural. E a ONG Casa de Barro está 

apta para intermediar este fato através de sua equipe de profissionais qualificados. 
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ANEXO A  

 

QUESTIONÁRIO PARA ARTE EDUCADORES DA CASA DE BARRO – CULTURA, 

ARTE E EDUCAÇÃO. 

 

Nome: 

 
Idade: 

 
Formação: 

 

 

1- Como aconteceu a seleção para sua contração? 

 

 

 

 

 

2- Você teve dificuldade de adaptação à Casa? 

 

 

 

 

3- Seu trabalho na instituição é remunerado ou voluntariado? 

 

 

 

4- Você Possui outra fonte de renda? 
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5- Você possui liberdade e autonomia para gerenciar suas oficinas? Comente 

sobre: 

 

 

 

 

6- Qual linguagem artística você aborda em suas oficinas? E qual gostaria 

ministrar? 

 

 

 

 

7- Quais os fatores determinantes para a criação de suas atividades? 

 

 

 

 

8- Você encontra dificuldades para conseguir materiais para suas oficinas? 

 

 

 

9- O que é feito para atrair e manter o interesse dos educandos às suas oficinas? 

 

 

 

 

10-  Como e porque a arte educação pode contribuir para a integração de crianças e 

jovens ao campo sociocultural? 
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11- As atividades da Casa de Barro colaboram para a melhoria do comportamento e 

atitudes do educando? 

 

 

 

 

12-  Você acredita na conexão eficaz entre arte, cultura e educação? Justifique: 

 

 

 

 

13-  Você percebe diferenças na concepção da comunidade quanto ao 

desenvolvimento humano proporcionado pela Casa? Comente: 

 

 

 

 

14-  Você segue algum modelo para programar suas atividades, como exemplo, a 

Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, a linha de pensamento freiriana ou 

outra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


