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RESUMO 

O presente projeto teve como objetivo a elaboração e execução de uma Intervenção 

Pedagógica no ensino de Sociologia nas turmas da Educação de Jovens e Adultos - (EJA). 

Médio, realizada junto aos estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Professor 

Lisboa, uma escola pública localizada no município de Caruaru-PE. Por meio dessa 

intervenção abordamos aspectos da cultura local, a arte em barro do Alto do Moura e o 

contexto social em que é produzida. A pesquisa foi realizada em uma perspectiva 

antropológica, tomando-a como uma metodologia de ensino, na qual o estudante assumiu o 

papel de sujeito do conhecimento em uma relação direta com o objeto. Em um primeiro 

momento construí e apliquei uma sequência didática que se estendeu por sete aulas, com a 

temática “Os aspectos sociais da produção da arte do Alto do Moura”. No segundo momento 

foram realizadas, junto com parte dos alunos, três aulas de campo no Alto do Moura, em que 

eles realizaram um exercício etnográfico utilizando as ferramentas de pesquisa da 

antropologia (diário de campo, observação participante e entrevistas). A intervenção 

contemplou a quatro princípios: a contextualização do conhecimento sociológico, o 

protagonismo do estudante na relação de ensino aprendizagem, a ruptura com o 

etnocentrismo na análise da arte popular e o uso da metodologia de pesquisa como meio para 

a aprendizagem na educação básica. Além de descrevermos ao longo desse trabalho a 

dinâmica de construção e aplicação das atividades que compuseram essa intervenção, 

realizamos uma reflexão sobre sua aplicabilidade em outros contextos. 

 

Palavras-chave: Arte figurativa. Cultura popular. Ensino de sociologia. Ensino de 

antropologia. EJA. Intervenção pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This project aimed to develop and execute a pedagogical intervention in the teaching of 

Sociology in the Youth and Adult Education (EJA) classes, carried out with students from 

the Reference School in High School Professor Lisboa, a public school located in the 

municipality of Caruaru-PE. Through this intervention we approach aspects of the local 

culture, the clay art of Alto do Moura and the social context in which it is produced. The 

research was carried out in an anthropological perspective, taking it as a teaching 

methodology, in which the student assumed the role of subject of knowledge in a direct 

relationship with the object. At first, I built and applied a didactic sequence that spanned 

seven classes, with the theme “The social aspects of art production in Alto do Moura”. In the 

second moment, three field classes were held, along with part of the students, in Alto do 

Moura, where they carried out an ethnographic exercise using the anthropology research tools 

(field diary, participant observation and interviews). The intervention covered four 

principles: the contextualization of sociological knowledge, the protagonism of the student 

in the teaching-learning relationship, the break with ethnocentrism in the analysis of popular 

art and the use of research methodology as a means for learning in basic education. In 

addition to describing throughout this work the dynamics of construction and application of 

the activities that comprised this intervention, we also reflected on its applicability in other 

contexts. 

 

Keywords: Figurative Art. Popular culture. Sociology teaching. Teaching of anthropology. 

EJA. Pedagogical intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O pesquisador e a pesquisa 

 Nasci e vivi toda minha vida, até o momento, no município de Caruaru, em 

Pernambuco. Durante a minha vida e em especial no período de formação acadêmica, os 

objetos em barro produzidos no bairro do Alto do Moura estiveram sempre presentes, seja na 

sua dimensão material, afetiva ou provocando-me interrogações acerca do seu valor histórico 

e patrimonial, e essa relação influenciou e determinou em diversos momentos a minha 

produção acadêmica. 

 As peças em barro produzidas no Alto do Moura povoaram meu ambiente familiar 

desde a infância. Eram os boizinhos de barro com os quais brincava, as peças figurativas que 

enfeitavam as estantes das casas de muitos dos meus familiares ou as panelas de barro 

utilizadas pelas minhas avós. Mesmo sem ter consciência sobre quem os produzia e do seu 

valor social e histórico, fui estabelecendo com aqueles objetos uma relação afetiva, que me 

despertou na idade adulta a prática de adquirir peças dos principais artistas da comunidade 

com as quais formei uma pequena coleção. 

Cursei graduação em História, entre os anos 2000 a 2004, na Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Caruaru-FAFICA, iniciando a docência na educação básica em 2006 e 

desde então leciono no ensino público nas redes estadual e municipal. Apesar de ser graduado 

em história e ter prestado concurso para lecionar esse componente escolar, desde o início da 

minha carreira docente venho ensinando no ensino médio e na EJA as disciplinas de 

Geografia, História e Sociologia, e no ensino Fundamental do 6º ao 9º ano as disciplinas de 

Artes, Geografia e História, essa diversidade de disciplinas que leciono e a falta de uma 

formação em todas essas áreas, representam um grande desafio que tenho diariamente que 

equacionar. Na disciplina de sociologia a qual venho ministrando aulas há 13 anos, nunca me 

foi oferecido qualquer tipo de orientação ou formação continuada pela Secretaria de 

Educação Estadual nesse componente, o mestrado pelo Profsocio foi o primeiro momento na 

qual tive uma formação consistente nessa área. 

 Quando ingressei no curso de história, já no primeiro período o professor da disciplina 

de  Estudo dos Problemas Brasileiros (EPB), Roberto Martins, que residia no Alto do Moura, 

levou na segunda semana de aula todos os estudantes dos cursos de licenciatura para 

participarmos de uma aula de campo no Alto do Moura, onde éramos provocados a buscar 

compreender aquela produção a partir de um olhar científico. Esse contato me possibilitou 

perceber aquela produção a partir de uma outra perspectiva, o que foi determinante para que 

eu produzisse no segundo período do curso, durante a disciplina de metodologia, um trabalho 
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que abordou essa temática. Além disso, participei de dois encontros de pesquisa onde 

apresentei resumos estendidos a partir de aspectos dessa produção. 

 Antes de ingressar no Mestrado, fui aluno da pós-graduação lato sensu em 

Epistemologia e História na FAFICA. Na fase de produção do trabalho final, abordei como 

temática as representações conceituais da arte figurativa do Alto do Moura como tema da 

minha monografia, trabalho este que posteriormente publiquei (FERREIRA e SILVA 

FILHO, 2009) em parceria com o meu orientador o professor Josué Euzébio Ferreira. Durante 

essa pesquisa realizei entrevistas, revisões bibliográficas e observação de acervos que me 

possibilitaram, por meio de diferentes instrumentos metodológicos, aprofundar o 

conhecimento sobre essa produção e identificar questões que a proximidade com o objeto em 

tela ofuscava. 

 Enquanto professor nas redes públicas estadual e municipal, essa relação afetiva e 

acadêmica, que estabeleci com a produção cultural do Alto do Moura serviram de inspiração 

para definição de um planejamento nas aulas de História e de Arte, em que eram 

contemplados aspectos dessa produção como um conteúdo escolar, por entender a 

importância de se abordar conteúdo do contexto dos estudantes durante as aulas.  

Em 2018 ingressei no Mestrado Profissional de Sociologia em Rede (Profsocio). Ao 

cursar as disciplinas, novas possibilidades se abriram para mim, tanto do ponto de vista 

teórico quanto do ponto de vista das possibilidades metodológicas, tais como o uso da 

pesquisa como uma metodologia de ensino e a importância de se contextualizar os conteúdos 

tratados nas aulas de Sociologia com o contexto social dos estudantes. A partir das leituras e 

das discussões que realizei durante o curso, tomei consciência das lacunas existentes no 

ensino de Sociologia e identifiquei que por meio da abordagem antropológica os estudantes 

poderiam compreender o seu contexto social e cultural de uma forma não estática. 

A arte figurativa do Alto do Moura reapareceu então como tema no Mestrado, a partir 

da disciplina de metodologia da pesquisa, quando tive que produzir um pré-projeto de 

pesquisa como trabalho final dessa disciplina. Decidi então abordar essa produção como 

conteúdo nas aulas de Sociologia. O primeiro passo ocorreu, e mais uma vez a produção da 

arte do Alto do Moura emergiu como uma temática significativa. 

 O amadurecimento sobre abordar a Arte Figurativa do Alto do Moura como subsídio 

para as aulas de Sociologia resultou na definição dessa temática para o projeto de intervenção, 

que seria desenvolvido como o meu trabalho de conclusão do mestrado profissional em 

Sociologia - Profsocio. Considero que todo esse percurso pessoal, acadêmico e profissional 

no qual a arte produzida no Alto do Moura sempre me acompanhou, despertando os sentidos, 
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reflexões e dúvidas, fez com que o projeto significasse uma ampliação de questões e fizesse 

parte de um processo acadêmico iniciado durante a graduação.  

Mesmo considerando que essa identificação pessoal e afetiva foi importante no 

despertar para a pesquisa, destaco que foi preciso tomar consciência das relações subjetivas 

que possuo com a temática e assumir uma postura de estranhamento e desnaturalização diante 

do fato de estar pesquisando sobre uma temática pela qual possuía uma relação afetiva, e 

dessa forma evitar qualquer postura de viés romântico durante a produção do trabalho.  

 Identifico neste período de escrita sobre a experiência pedagógica que vivenciei junto 

com os estudantes da EJA, durante os meses em que executei o projeto de intervenção 

pedagógica, o quanto me marcou a leitura do livro “Para quem pesquisamos? Para quem 

escrevemos?” Soares (2001), pois a partir das reflexões da autora sobre a importância da 

pesquisa que deve ser sempre consequente, despertei e assumi um compromisso de produzir 

um trabalho de conclusão do mestrado que superasse um mero cumprimento de uma 

exigência formal, para se converter em algo que trouxesse mudanças na minha prática como 

professor de sociologia, e inspirasse outros professores a experienciar essa intervenção. 

1.2 O Alto do Moura: onde o barro materializou a vida 

 Presume-se que a produção de objetos em barro no Alto do Moura, seja  realizada 

naquela comunidade desde o século XIX, segundo depoimentos colhidos por Mello (1995) e 

Coimbra (1980) com os artistas contemporâneos do mestre Vitalino, Ernestina (nascida em 

1919) e Zé Caboclo (nascido em 1921) em que relataram que herdaram de suas avós a 

tradição de modelar o barro, podemos concluir que essa atividade econômica já era praticada 

no Alto do Moura pelos seus moradores por pelo menos há duas gerações anteriores aos 

entrevistados, que nasceram no início do século XX, apesar de não possuirmos documentos 

que comprovem essa nossa interpretação, as fontes orais nos apontam para esse período. 

 A população dessa comunidade tem na modelagem do barro uma importante fonte 

de renda, e cuja história de seus moradores é impossível ser dissociada do uso dessa atividade, 

essa relação intrínseca entre o barro e os moradores do Alto do Moura apresenta um 

importante lócus de pesquisa para historiadores, antropólogos, sociólogos e jornalistas, que 

resultou em diversas teses, dissertações, artigos, reportagens, filmes e livros, dos quais 

destacam-se: Ribeiro,1959; Frota, 1986; Coimbra, 1980; Mello, 1995 e Rocha, 2014. Para 

nós, cuja pesquisa se dá dentro da área do ensino de Sociologia, pesquisar sobre essa 

comunidade e o significado sociológico de sua produção é significativo, por oferecer a 

possibilidade de interpretarmos essa sociedade a partir dessa produção e de sua arte. 
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 Antes de abordar os aspectos sociais da produção artística do Alto do Moura, que 

foram problematizados na nossa intervenção, julgamos importante falar da comunidade 

enquanto território. O Alto do Moura foi uma comunidade rural, que vivenciou um intenso 

processo de urbanização a partir da década de 1990, que a transformou em um bairro. O novo 

plano diretor da cidade passou a denominá-lo, no início dos anos 2000, como um bairro e 

incorporou sua área a outras comunidades que não se interligavam anteriormente, o que no 

nosso entendimento foi negativo, pois desconsiderou a relação de pertencimento dos que 

historicamente habitavam a comunidade e formavam uma identidade cultural.  

Por isso, quero destacar que quando me reporto ao Alto do Moura, comunidade 

produtora de barro, estou me referindo ao espaço geográfico que compreende as ruas Mestre 

Vitalino, São Sebastião e as suas paralelas, área que corresponde a antiga localidade rural, 

que historicamente seus moradores têm na produção de peças em barro sua principal fonte 

de sobrevivência, conforme apontaram os relatos dos antigos moradores, que foram coletados 

por Coimbra (1980), Mello (1995) e Ribeiro (1959). A comunidade que possuía em 1985 

cerca de 900 moradores, atualmente devido a incorporação de outras comunidades e da 

construção de conjuntos habitacionais em seu entorno, possui uma população de cerca de 14 

mil habitantes. 

Figura 1 - Mapa turístico do Alto do Moura 

 

Fonte- Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru distribui mapa turístico para rede hoteleira | Prefeitura 

Municipal de Caruaru. 
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Figura 2 - Placa visual na entrada do Alto do Moura 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Figura 3 - Portal de entrada do Alto do Moura 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 4 - Rua Mestre Vitalino - Alto do Moura - principal rua do bairro, onde ficam localizados ateliês e a 

casa Museu Mestre Vitalino 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 As figuras 2, 3 e 4 trazem aspectos visuais do Alto do Moura, que mostram o quanto 

a produção de peças em barro nessa comunidade definem a paisagem do lugar e é explorado 

turisticamente pelo poder público. Já a figura 1 traz o mapa turístico da comunidade 

produzido pela secretaria de turismo do município, que destaca os ateliês dos principais 

artistas e os dois museus existentes na comunidade, o que demonstra o quanto a produção 

das peças em barro nessa comunidade é um elemento que define sua identidade. 

Figura 5 - Mapa do bairro do Alto do Moura, segundo a definição do plano diretor do município de Caruaru 

 

Fonte: Google Maps. Acesso em 22/11/2019. 

 A leitura das obras de Coimbra (1980), Mello (1995) e Ribeiro (1959), contribuem 

para uma melhor compreensão a cerca do processo de transformação do manuseio do barro 

pela população dessa comunidade, que fica às margens do Rio Ipojuca, e possui em 

abundância tipos de argila de excelente qualidade, que são utilizadas para a produção de 
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panelas, esculturas e produtos para a construção civil. Esses autores apontam que até a década 

de 1940 a população daquele arruado de poucas casas conciliava a prática da agricultura com 

a modelagem do barro, que era utilizado para a produção de louça utilitária, tijolos, telhas e 

produção de brinquedos pelas crianças. A produção de peças figurativas até essa década ainda 

não era realizada pelos moradores da comunidade.  

Coimbra destaca a importância da chegada ao Alto do Moura, em 1948, de Vitalino 

Pereira dos Santos, conhecido como Mestre Vitalino, transformando a história dessa 

comunidade: “Com essa transformação, criava uma nova dimensão para o manuseio do barro: 

não mais o brinquedo ou objeto utilitário, mas o comentário e a descrição da vida regional, 

em forma de escultura. ” (COIMBRA, 1980, p.42). 

 Mestre Vitalino, ao migrar do Sítio Campos para o Alto do Moura, revolucionou a 

produção de barro no Alto do Moura. Os artesãos há várias gerações tinham o barro como 

fonte de subsistência, mas somente a partir do Mestre foi que perceberam outras 

possibilidades e passaram a seguir o seu exemplo, passando a produzir peças figurativas. 

Vitalino residia no lado oposto do rio Ipojuca e desde a década de 1930 modelava com o 

barro figuras e fatos do contexto social que vivia. O reconhecimento que a cada dia 

aumentava das peças que produzia despertou o interesse nos artesãos do Alto do Moura a 

seguirem o exemplo do Mestre, o fator Vitalino como inspiração para os artesãos do Alto 

Moura é observado por Coimbra: 

Os artistas populares de Caruaru, dando nova forma ao barro – bonecos - 

delinearam um outro rumo para a cerâmica popular local. E é no surgimento e 

ampliação desse rumo que se articulam a feira de Caruaru e a figura do Mestre 

Vitalino. (COIMBRA, 1980, p.42) 

 Acompanhando o que aponta Mello (1995) quando explica os fatores que 

contribuíram para que Vitalino fosse seguido e influenciasse a produção de muitos artesãos 

do Alto do Moura, que quando conheceram suas peças e a forma como produzia, buscaram 

aprender com Vitalino e passaram a, assim como o mestre, retratar por meio do barro suas 

histórias. Identificamos que dois aspectos contribuíram para esse impulso: Primeiro o 

reconhecimento social, já que as peças de Vitalino atraíam um maior interesse do público 

que as peças utilitárias e a questão econômica já que surgia uma clientela para essas peças, 

cujo valor era maior do que as peças utilitárias. 

 Segundo René Ribeiro (1959), que entrevistou Vitalino na década de 1950, o artista 

relatava que desde a infância reproduzia suas peças em barro inicialmente com finalidade 

lúdica. Para Mello, a produção de peças figurativas teria ocorrido somente a partir da década 

de 1930, porém os registros mais precisos como fotográficos e da imprensa sobre essa 
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produção só foram feitos a partir dos anos 1940, quando a arte de Vitalino foi descoberta pela 

intelectualidade e pela imprensa. A Exposição de Cerâmica Popular Pernambucana, 

organizada no Rio de Janeiro pelo artista e crítico de arte, o pernambucano Augusto 

Rodrigues em 1947 e os registros fotográficos feitos pelo Antropólogo Pierre Verger1, que 

documentou por meio de mais de 100 fotografias o cotidiano do mestre Vitalino e algumas 

peças que o artista produziu, conferiram à produção de Vitalino uma projeção nacional.  

 Outro aspecto relevante que devemos considerar para compreender os fatores que 

fizeram a arte de Vitalino adquirir um reconhecimento que superou as fronteiras de 

Pernambuco, está associado a uma mentalidade que predominava na época ligada às 

vanguardas do movimento regionalista, que buscavam fortalecer a ideia de uma identidade 

nacional. Além disso, as peças de Vitalino foram ampliando sua visibilidade a partir da 

descoberta, por meio de intelectuais como os irmãos Condé, (João, José e Elísio) que eram 

caruaruenses, mas residiam no Rio de Janeiro onde eram bem relacionados no meio 

acadêmico e jornalístico, e apresentaram as peças de Vitalino ao Brasil como uma 

representação de Nordeste, além da ação do Jornalista Antônio Miranda que por meio de sua 

influência junto a imprensa divulgava notícias sobre Vitalino. Esse processo de descoberta 

da arte de Vitalino pela mídia e sua projeção no cenário nacional é relatado por Mello (1995) 

a partir dos depoimentos do Jornalista Antônio Miranda e de Abelardo Rodrigues. 

 Explicar esse processo de projeção da arte produzida por Vitalino é necessário para 

que possamos compreender alguns elementos que contribuíram para que a maior parte dos 

artesãos do Alto do Moura redimensionasse sua produção. A partir de sua chegada na 

comunidade em 1948, Vitalino foi capaz, a partir da sua produção, de provocar naqueles 

artesãos um despertar para perceberem outras possibilidades no barro. 

 Um aspecto social que identifiquei e problematizei com os estudantes durante a 

realização do projeto, foi a questão da aprendizagem e socialização do conhecimento entre 

os artistas e artesãos da comunidade. A figura do mestre Vitalino como pioneiro e grande 

professor é reconhecida pelos artistas desde os seus contemporâneos aos artistas mais jovens. 

Existe por parte dos artistas uma gratidão ao mestre, que identificamos durante a realização 

das entrevistas, porém é percebido que apesar do pioneirismo de Vitalino, o aperfeiçoamento 

                                                 
1
 Pierre Edouard Léopold Verger (1902-1996) foi um fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês 

que viveu grande parte de sua vida em Salvador-Bahia. Ele realizou trabalhos fotográficos de grande 

importância, baseado no cotidiano e nas culturas populares dos cinco continentes. Na década de 1940 em 

expedição no estado de Pernambuco, ele registrou as peças do mestre Vitalino e o cotidiano do artista, essas 

fotografias estão disponíveis no site da Fundação Pierre Verger: www.pierreverger.org 
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técnico e a diversificação das temáticas são fruto de um processo de cooperação coletiva, no 

qual até mesmo Vitalino foi aprendiz, como observam os autores abaixo:   

A arte do Alto do Moura não deve ser entendida como uma criação exclusiva do 

mestre Vitalino, pois isso significaria negar o esforço e a capacidade criativa de 

muitos outros como Zé Caboclo, Manuel Galdino, Manuel Eudócio, Luiz Antônio, 

Ernestina Antônia, Zé Rodrigues e muitos que a partir de suas inquietações, 

conseguiram ampliar essa produção e evoluir nas técnicas utilizadas, nas temáticas 

trabalhadas. Até o próprio Vitalino incorporou novos elementos descobertos por 

seus “discípulos” a partir de sua própria obra, quer dizer havia uma harmonia e 

troca de aprendizado. (FERREIRA; SILVA FILHO, 2009, p. 57) 

Audir José da Silva, artista e morador do Alto do Moura quando na produção de sua 

dissertação de mestrado em Educação Contemporânea UFPE/CAA, abordou o processo de 

aprendizagem na modelagem do barro, apontando como protagonistas desse processo as 

mestras artesãs. O seu trabalho foi muito importante para eu perceber esse processo de 

formação e aprendizagem dos artistas da comunidade, pois ele nos ofereceu o olhar de quem 

experienciou esse processo não formal, baseado na socialização entre familiares e vizinhos. 

Ele descreve esse processo da seguinte forma: 

Conforme relato anterior, a aprendizagem se dá por meio da observação e prática, 

de uma forma direta, o saber é transmitido aos demais membros da família. As 

casas-ateliês são micro-escolas, cada família desenvolve suas técnicas e vão 

repassando para os filhos e netos dentro do próprio ambiente de trabalho. (SILVA, 

2016, p. 68) 

 Em outro trecho do seu trabalho o pesquisador destaca a importância desse processo 

para a transmissão às futuras gerações dessa arte: 

A produção da arte do barro é feita da troca de saberes individuais e coletivos que 

perpassam gerações desde a infância com a argila assegura o processo de ensino-

aprendizagem que passa pelo tocar, ouvir, e nas mais diversas formas do artesanato 

característico do Alto do Moura. (SILVA, 2016, p. 73) 

 Por meio do relato nas entrevistas que realizamos durante a pesquisa, todos os quatro 

entrevistados, quando perguntados sobre como aprenderam a modelagem do barro, foram 

enfáticos considerando como importante o fato de serem filhos, netos e sobrinhos de outros 

artesãos como o elemento determinante para terem se tornado artistas. Assim, existe nesta 

comunidade um processo constante de socialização de saberes, compartilhamento de técnicas 

e inovação coletiva. 

 Darllan Neves da Rocha, em sua dissertação de Mestrado em Antropologia, quando 

aborda essa produção enquanto um patrimônio coletivo, nos oferece algumas observações 

sobre a importância dos laços de parentescos e de compadrio para a socialização, inovação e 

preservação das técnicas que envolvem o processo de produção das peças em barro pelos 

artistas do Alto do Moura: 

O conhecimento desse modo de fazer em barro não se restringiu aos seus 

contemporâneos, foi passado às gerações seguintes através da experiência em 
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relações parentais em ambientes domésticos. São pais, filhos e amigos que através 

do convívio da prática e das orientações transitaram conhecimentos sobre a 

produção, cujas experiências e técnicas são trocadas no cotidiano doméstico. 

(ROCHA, 2014, p.75) 

Ao tratarmos o modo de fazer (as técnicas) e o de representar (as temáticas) estamos 

nos debruçando sobre os elementos que constituem o patrimônio imaterial e material dos 

artistas do Alto do Moura, que Ferreira e Silva Filho (2009) se referem como a “escola” 

iniciada por Vitalino.  Pensar essas duas dimensões da peça é transpor a imobilidade da 

materialidade e buscar compreender essa arte a partir da interação fazer, relacionar-se e 

representar. Partindo dessa premissa foi meu propósito ao longo da intervenção experienciar 

junto com os estudantes um exercício para observar e compreender essa produção de uma 

forma ampla, compreendendo seu processo de criação. 

 Um outro aspecto que é importante discutirmos sobre essa produção é a sua dimensão 

econômica, pois segundo a associação dos artesãos em barro e moradores do Alto do Moura- 

ABMAM, cerca de 400 pessoas têm como principal fonte renda alguma atividade relacionada 

a produção da arte no barro, sejam artistas e artesãos que modelam o barro, pessoas que 

pintam, queimam, extrai o barro ou comercializam essas peças. Durante as entrevistas os 

artistas destacaram a importância econômica dessa produção para a comunidade, que 

atualmente garante uma melhor estabilidade econômica quando comparada com a condição 

dos artistas das gerações anteriores.  

Outra questão bastante pertinente a ser abordada é que além de uma grande 

diversidade de tipos de peças, encontramos diferentes formas de produção, existindo artistas 

que se dedicam a uma produção em série voltada para atender as demandas de atravessadores, 

os que produzem peças autorais e aqueles mais tradicionais que produzem voltados para 

atender os turistas que buscam uma peça “autêntica”. 

 A produção da arte e do artesanato em barro nessa comunidade tem repercussão 

nacional e até internacional, e essas peças são comercializadas nas principais cidades 

turísticas do Nordeste, em feiras regionais no Rio de Janeiro e São Paulo, além disso, essas 

peças compõem o acervo de museus em vários lugares do Brasil e em Caruaru existem três 

espaços dedicados à preservação e divulgação dessa produção. O que contribui para uma 

visibilidade além da existência de um mercado já solidificado. 

 Quando acompanhamos o processo de produção de uma peça, a partir de uma 

experiência etnográfica, podemos perceber que o processo de produção de uma peça envolve 

uma série de etapas: coleta e processamento do barro, modelagem, secagem, queima, pintura, 

embalagem e comercialização. Atualmente nenhum artista domina todas as etapas dessa 



25 

 

produção, existindo entre os produtores uma divisão social do trabalho, que será maior ou 

menor dependendo do tipo de peça que é produzido. Os artistas que seguem a mesma 

temática introduzida por Vitalino ou os que produzem peças mais autorais executam a maior 

parte das etapas, deixando para terceiros a coleta e processamento do barro e a pintura, já 

aqueles que produzem peças em série, a maior parte das etapas é compartilhada por vários 

indivíduos, como é descrito: 

Em todos os núcleos familiares está presente uma divisão social do trabalho, 

embora que, vale ressaltar, esta divisão é apenas presente entre os artesãos que 

buscam reproduzir peças em larga escala e em menor tempo, especialmente 

motivados por interesses econômicos. (ROCHA, 2014, p. 83) 

 Para concluir essa breve apresentação sobre os principais aspectos que me debrucei 

ao longo dessa pesquisa, discutirei a relação entre as temáticas abordadas, o contexto social 

do Alto do Moura e a história dos seus produtores. Destaco que é impossível não identificar 

a relação dos temas que são materializados na modelagem do barro com o mundo e o tempo 

que circundam o cotidiano dos artistas, as pesquisas que abordam essa produção identificam 

da seguinte forma essa questão: 

Muitas outras peças são puramente descritivas de aspectos da vida rural, ou de 

atividades profissionais as mais diversas: O marchante cortando carne, o aguadeiro 

na água, pescador de anzol, cavando açude. (RIBEIRO, 1959, p.29) 

 

A arte figurativa do Alto do Moura é constituída principalmente por peças que 

retratam o cotidiano nordestino. São narrativas esculpidas em barro, que 

comunicam, retratam e registram a história de uma região, de um povo. É um objeto 

que comunica, é motivo de orgulho e artigo de beleza. (FERREIRA; SILVA 

FILHO, 2009, p. 58) 

Mesmo acompanhando o que os autores acima destacam, sobre a relação entre as 

temáticas representadas com o barro e os personagens e fatos do contexto social dos artistas, 

se faz necessário considerar que apesar das mudanças sociais e econômicas que ocorreram 

nas últimas décadas, nas quais muitos aspectos do cotidiano rural e interiorano do Nordeste 

da década de 1940 e que foram imprimidos nas peças por Vitalino, deixaram de existir. Assim 

mesmo a maior parte das peças figurativas continuam retratando essa temática. 

Ao pensarmos essa dimensão da arte, enquanto um retrato em barro, é preciso 

reconhecer, que foi a sensibilidade de Vitalino que o fez pioneiro na materialização de seu 

mundo no barro, e esse pioneirismo o fez Mestre, como destacou René Ribeiro, ele foi um 

cronista do seu povo. Já para Mello, Vitalino fez no barro aquilo que os cordelistas produziam 

com as letras: 

É então que sua obra torna-se documento de raro valor, ao retratar a vida rural da 

época, com uma interpretação pessoal livre e espontânea que sublinha 

intencionalmente certas características das situações representadas, dando também 

um sabor de crítica aos costumes da sociedade em que vivia. (MELLO, 1995, p. 

40) 
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 Quando utilizamos essas peças como uma fonte para interpretarmos o grupo social 

que a produz, estou buscando por meio desse trabalho compreender o processo social no qual 

elas são produzidas e as relações entre as temáticas abordadas e o cotidiano dos seus 

produtores. Apesar de muitos artistas realizarem uma produção em série, voltada para atender 

encomendas dos atravessadores, existe um grande número de artistas que conseguem 

conciliar as encomendas dos clientes com a produção de peças autorais, principalmente 

aqueles que participam anualmente da Fenearte2, e é a produção desses artistas autorais que 

nos oferece uma melhor possibilidade de perceber as relações dos temas abordados com os 

acontecimentos e o contexto que o artista vivencia. 

 Por meio da comparação entre as temáticas abordadas pelos artistas em suas peças e 

com o contexto social, os valores e as crenças que vivenciam, podemos perceber o quanto 

tudo aquilo que eles representam por meio da arte, se relaciona com o seu mundo. Vitalino e 

os primeiros discípulos produziam principalmente temas relacionados ao contexto rural, 

como o cotidiano laboral (vaqueiros, agricultores, caçador, lenhador e pescador) ou 

festividades (procissão, cantorias, novenas, casamentos) hábitos (benzedeiras, parteiras). Já 

nas peças produzidas a partir da década de 1960, percebe-se uma diversificação das 

temáticas, que é fruto de um maior contato com o espaço urbano e da influência das 

encomendas do público, esses artistas incorporam temáticas que não faziam parte do seu 

contexto social, como profissões (advogados, médicos, juízes). O artista Luiz Antônio em 

entrevista concedida em 1980 a Sílvia Rodrigues Coimbra, indica como ocorreu esse 

processo: 

Luiz Antônio: No princípio, a invenção de Vitalino foi de todos, mas mesmo assim 

eu já fui modificando. Vitalino fazia pau de onça, eu faço a transamazônica – um 

tronco grosso, oco, com uma cobra saindo de dentro, o caçador subindo o pau e as 

onças atrás. Boi eu só faço de encomenda – nunca botei um na feira. Uma vez fiz 

uma máquina, aí teve uma mulher de São Paulo que apreciou muito o trabalho. 

Fiz a máquina de tirar retrato, que ela tinha e fiquei fazendo umas encomendas 

para ela. Hoje faço qualquer máquina. (COIMBRA, 1980, p.72) 

 Por meio da observação do acervo existente no Museu do Barro, localizado em 

Caruaru, que é composto por peças dos principais artistas do Alto do Moura, produzidas em 

diferentes períodos, é possível ao espectador mais atento perceber que as temáticas se 

relacionam com a realidade social do artista que produziu, e que ao longo do tempo essas 

peças foram refletindo as transformações econômicas, tecnológicas e sociais que esses 

                                                 
2
 É promovida anualmente desde 2000, pelo governo do estado de Pernambuco, com o objetivo de divulgar e 

promover as vendas de artistas e artesãos do estado, é considerada a maior feira de artesanato da América 

Latina, a Fenearte é realizada, no Centro de Convenções de Pernambuco. Durante os 12 dias, artesanais do 

Brasil e do mundo podem ser encontradas no evento. 
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artistas experienciaram. Essa capacidade de percepção e de transposição da realidade para as 

temáticas das peças, é uma habilidade praticada principalmente por aqueles artistas mais 

autorais, quando na entrevista que realizamos com o artista Horácio Rodrigues, ele nos 

mostrou duas peças que exemplificam essa questão. Ele reproduziu um Toyota (veículo 

adaptado que faz o transporte nas áreas rurais) que realiza o transporte da comunidade e fez 

uma peça de um senhor que trabalha entregando gás no Alto do Moura. Esses dois exemplos 

demonstram essa relação da temática enquanto uma leitura do contexto social que é realizada 

pelos artistas. 

 Como temos nessa comunidade produtora de arte e artesanato diferentes tipos de 

peças, construí a partir da observação dos tipos de peças produzidas e das denominações 

utilizadas pelos próprios produtores, quatro perfis de artistas/artesãos a partir das peças que 

modelam: 

1- Os produtores de peças utilitárias (Potes, panelas, pratos e brinquedos). 

2- Produtores das bonecas em série (Namoradeiras, dondocas e africanas). 

3- Artistas que produzem peças figurativas, mas em série voltadas para atender encomenda 

dos atravessadores. 

4- Artistas que produzem peças figurativas, criaram algumas temáticas e participam ou 

participaram de exposições, feiras nacionais e concursos. 

 Identifiquei que nem todos aqueles que modelam o barro, produzem suas peças 

imprimindo de maneira proposital e autoral a sua leitura da realidade que vivem, dessa 

possibilidade, porém todos eles ao produzirem essas peças oferecem ao público subsídios 

materiais para compreenderem suas rotinas. Outra questão que quero esclarecer é que 

utilizarei os termos artesãos ou artistas para me referir a esses produtores, como sinônimo, já 

que na comunidade eles se auto definem utilizando os dois termos. 

Ao longo de diferentes momentos da intervenção em que eu e os estudantes tivemos 

a oportunidade de conhecermos e vivenciarmos o processo de produção de uma peça. Por 

meio desse exercício, foi possível identificar que as etapas necessárias para a produção de 

uma peça são na maioria das vezes divididas e compartilhadas entre diversos indivíduos, cada 

um realizando uma atividade diferente.  

Ao longo do trabalho ao utilizarmos o termo produtor para designar os sujeitos que 

trabalham com o barro no Alto do Moura. Com este termo estamos nos referindo a todos os 

indivíduos que realizam alguma atividade no processo de produção de uma peça: modelando-

as, pintando-as, queimando-as, dando acabamento ou extraindo e tratando o barro. 
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 É importante ressaltar que analisando apenas a peça em si não é possível entender 

esse processo de produção, muito menos identificar quem a produz e que existem um 

conjunto de trabalhadores envolvidos nesse processo produtivo. Esse olhar que se limita a 

observar a peça pronta, dá conta de identificar apenas o artista que assina uma determinada 

peça. 

Ao conhecermos esse processo mais de perto tomamos consciência da existência de 

profissionais que mesmo não modelando o barro, fazem parte desse processo de criação e 

produção da arte do alto do Moura, são os que pintam, dão acabamento, queimam as peças 

no forno, extraem o barro e retiram as impurezas. Quando identificamos essa forma 

partilhada de como a maioria das peças são produzidas e o papel que cada profissional 

desempenhava nesse processo social, percebi a necessidade de esclarecer que etapas são essas 

e termos são utilizados para definir esses profissionais. 

Para dar conta dessa questão entrevistei Horácio Rodrigues um dos interlocutores que 

os estudantes entrevistaram durante a intervenção e Audir José da Silva artista do Alto do 

Moura e que já produziu uma pesquisa acadêmica sobre aspectos dessa produção. 

A partir das informações que esses dois interlocutores forneceram, construímos uma 

tabela com as atividades que são executadas pelos trabalhadores envolvidos nessa produção 

e as categorias que são utilizadas para definir cada um deles. As informações desses 

interlocutores, assim como as que foram fornecidas por outras pessoas durante a intervenção, 

mostraram que com exceção da categoria de Artista e Mestre, existe um consenso dentro da 

comunidade na utilização dessas categorias, quando se referem as diferentes atividades que 

são executadas no processo social de produção de uma peça. 

Diante disso, quando construí essa tabela somente a categoria de Mestre e Artista 

exigiu de mim uma interpretação e definição que fosse o mais fiel as diferentes explicações 

que me forneceram os interlocutores. Observem a seguir a tabela que resume essa questão: 

Tabela 1 – Categorias utilizadas para denominar os profissionais envolvidos na produção da arte no Alto do 

Moura. 

Categoria Trabalho Executado 

Ajudantes/Carroceiro, 

Pisador e Catador. 
Extração e tratamento do barro, retiram as impurezas e 

preparam porções do barro em pacotes com 10kg que são 

vendidas as pessoas que modelam o barro. 
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Ajudante/Pintor Trabalham exclusivamente pintando as peças, sejam como 

auxiliar dentro de um atelier, seja como aquela que adquire 

peças namoradeiras e pinta 

Ajudante/Auxiliar de 

artesão 
 Faz o acabamento nas peças, por exemplo, em uma 

Cerâmica ele coloca asas nas panelas, faz a raspagem das 

peças, ou seja, faz o trabalho final.  

   

Ajudante/Burnidor Faz o trabalho final nas panelas, como dá o acabamento de 

polimento nas peças para que elas fiquem bem lisinhas, 

este trabalho é realizado com pedras (seixos, pedras que se 

encontram em riachos, são pedras bastantes lisas). 

Ajudante/Forneiro Trabalham queimando as peças, recebendo um valor por 

cada peça queimada. 

Mestre Artistas da primeira geração, foram contemporâneos de 

Vitalino. Os mestres são referências a partir dos quais a 

maior parte dos artistas da atualidade aprenderam a 

produzir as peças figurativas, além disso criaram um estilo 

próprio na produção de suas peças. Os mestres são 

respectivamente Mestre Vitalino, Zé Caboclo, Manuel 

Eudócio, Ernestina, Elias Rodrigues, Zé Rodrigues e Luiz 

Antônio (esse último o único vivo). 

Artesão Os produtores que se dedicam a modelagem do barro seja 

produzindo peças utilitárias, figurativas ou bonecas. Os 

que produzem peças figurativas reproduzem temas 

abordados por outros artista, modelam principalmente 

peças em série, que atendem a encomenda dos 

atravessadores. Esses produtores nem sempre assinam suas 

peças. 

Apesar dos produtores com esse perfil serem considerados 

artesãos, a partir do que falaram os nossos interlocutores, é 

comum o público e os moradores da comunidade 

utilizarem os termos artista ou artesão como sinônimos, 

para se referirem a esses produtores.  
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Artista São assim chamados na comunidade aqueles produtores 

que se dedicam a modelagem do barro e produzem peças 

com um estilo próprio, suas peças possuem características 

que são de fácil identificação de quem é a autoria. Além 

disso eles têm a preocupação de assinarem suas peças, e já 

participaram de feiras como a Fenearte ou exposições. 

Dentre os profissionais que participam do processo de 

produção, os artistas e os mestres possuem o maior 

reconhecimento social, principalmente pelo fato de que são 

eles que assinam as peças, ficando  os demais profissionais 

que realizaram alguma atividade no processo de produção 

dessa arte invisíveis aos olhos da maior parte do público. 

Fonte: Acervo do autor. 

Nessa breve descrição sobre o Alto do Moura, seus artistas e suas peças, apesar de 

reconhecer ser impossível oferecer um panorama amplo dos diferentes aspectos que 

envolvem essa produção, busquei apresentar aos leitores os principais aspectos históricos, 

sociais e econômicos que permeiam essa produção, e que ao longo da intervenção pedagógica 

foi problematizado nas aulas de sociologia e posteriormente aprofundados por meio da 

pesquisa de campo. 

1.3 Apresentação 

Após apresentar ao leitor minha trajetória e motivações para realizar esta intervenção, 

e introduzir o leitor no universo da arte figurativa do Alto do Moura, apresento, ao final desta 

introdução, os capítulos que se seguem.  

Na segunda seção realizei uma discussão subsidiada por autores e com os marcos 

legais sobre o ensino de sociologia na EJA e de que forma a Antropologia está presente 

enquanto disciplina escolar nas aulas de sociologia, essa discussão é realizada a partir da 

reflexão em torno da minha experiência docente na escola EREM Professor Lisboa. Ao final 

da discussão apresento o Projeto de Intervenção Pedagógica que construí e apliquei, como 

trabalho final do meu mestrado em sociologia pelo Profsocio, como um instrumento que 

buscou efetivar na educação básica um ensino de sociologia significativo para a formação 

dos estudantes e coerente ao que se espera da sociologia na educação básica. 

A terceira seção será dedicado a discutir sobre o processo de construção e aplicação 

de uma sequência didática que abordou a produção de arte pelos artistas do Alto do Moura, 
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como tema nas aulas de sociologia, refletirei sobre as dificuldades, as descobertas e a 

viabilidade que envolveram esse processo, que compôs a primeira parte do projeto de 

intervenção pedagógica que construí. 

Já na quarta seção descreverei a segunda parte desse projeto, no qual adotei a pesquisa 

metodológica como metodologia de ensino, em que a partir de três aulas de campo realizadas 

junto com os estudantes da EJA, buscamos interpretar sociologicamente aquela produção e 

os seus artistas, utilizando os métodos de pesquisa da antropologia. Além de descrever a 

dinâmica desse processo, estabelecerei um diálogo com os autores que serviu de referência 

para a organização do trabalho e fala dos estudantes acerca da experiência. 

 Finalmente, no quarto capítulo abordarei a pertinência social dessa pesquisa e a 

aplicabilidade dessa experiência por outros professores. Nesse capítulo vou avaliar os 

avanços e desafios que enfrentamos ao longo da execução das diferentes etapas da 

intervenção. Essa discussão será subsidiada por fotografias, relatos dos estudantes e com 

depoimentos dos artistas entrevistados. Pretendo que essa reflexão e a socialização dessa 

intervenção possibilite aos professores de Sociologia da cidade de Caruaru, um recurso 

didático que contribua para trabalhar a questão da cultura local.  
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2 O LUGAR DA CULTURA NAS AULAS DE SOCIOLOGIA 

2.1 A sociologia na EJA: fundamentos e objetivos 

O percurso histórico da Sociologia enquanto uma disciplina presente na educação 

básica brasileira, tem sido caracterizado como um percurso de incertezas, disputas e 

ausências, tendo como marco inicial o ano de 1870, quando Rui Barbosa defendeu a inclusão 

da Sociologia como uma disciplina necessária na educação brasileira, ainda no início da 

constituição da própria Sociologia enquanto disciplina. A presença desse ramo do 

conhecimento na formação dos estudantes tem sido marcada por idas e vindas, a depender 

dos interesses políticos de cada período. Somente no período de 1925 a 1942, como 

desdobramentos das reformas de Rocha Vaz e Francisco Campos, é que a Sociologia passou 

a integrar os currículos da escola secundária brasileira de forma mais estável. (Brasil, 2006). 

 Porém durante a maior parte do século XX a Sociologia esteve reduzida à condição 

de disciplina optativa. Nas Leis de Diretrizes e Bases para o ensino, LDB (1961) e (1971), 

ela estava presente no currículo de cursos profissionalizantes, principalmente nos cursos de 

magistério, o que prevaleceu nesse período foi uma concepção pragmática do ensino de 

Sociologia, voltada para formar os técnicos. 

 Mesmo antes da reintrodução da Sociologia em 2008, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB (1996), os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNEM (2000) e 

as Orientações Curriculares do Ensino Médio - OCNEM (2006), já apontavam a importância 

da Sociologia para a formação dos estudantes na educação básica, mas o seu retorno como 

uma disciplina autônoma e obrigatória foi somente viabilizado a partir da lei 11654/2008, a 

partir da qual se efetivou a Sociologia como um componente curricular obrigatório, pois até 

então era ministrada a partir de propostas a nível estadual, como em São Paulo desde a década 

de 1980 e em Pernambuco a partir de 2005. 

Esse cenário de instabilidade que tem marcado a história da sociologia como 

disciplina escolar na educação básica brasileira, iniciou um novo período de incertezas a 

partir da criação da MP 746/2016 que alterou alguns artigos da LDB/1996, seguida da 

aprovação da lei 13415/2017 que reformulou o ensino médio e posteriormente a promulgação 

da nova BNCC - Base nacional curricular comum em 2018, essas reformas acabaram com a 

obrigatoriedade da sociologia como disciplina na educação básica, e deixou a cabo dos 

estados definirem de que forma essa disciplina seria contemplada. No estado de Pernambuco 

a secretaria de educação ainda não definiu qual o espaço da sociologia, nem tem apresentado 

aos professores e à sociedade qualquer proposta de itinerário, gerando angústia entre os 

professores que não têm clareza sobre como serão os desdobramentos dessas reformas no 
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currículo do estado de Pernambuco. Diante desse contexto de incertezas e falta de diálogo 

foi promovido pela Fundaj em setembro de 2019, o Seminário Currículo em Debate, 

envolvendo professores, representantes da secretaria de educação, sindicatos e universidades, 

com a finalidade de debater e construir uma proposta de currículo que garanta a presença da 

sociologia como disciplina escolar. 

 Essa intermitência da Sociologia na educação básica brasileira reverbera em um 

conjunto de percalços que permeiam sua aplicação nas salas de aula. Quando comparada com 

o contexto de outras disciplinas escolares, percebe-se que a Sociologia ocupa um espaço 

inexpressivo devido a insignificante quantidade de pesquisas sobre o ensino de Sociologia, 

reduzida quantidade de materiais didáticos, além de poucos profissionais que exercem à 

docência e que possuem a formação específica. Por outro lado, a quantidade limitada de aulas 

semanais e o fato dessa disciplina ser ministrada, principalmente, por professores que não 

possuem uma formação específica para esse exercício, tem contribuído para um ensino de 

Sociologia meramente formal. Para Takagi e Moraes (2007), a falta de estabilidade de um 

campo profissional para professores da área das ciências sociais resulta na permanência 

desses percalços, como apontam: 

A nossa hipótese é que a ausência, interminência, falta de material, falta de debate 

são produtos de um atraso na sua consolidação no universo escolar, pois a escola 

não se pronuncia quanto à seleção dos conteúdos mais pertinentes – aqueles que 

são passíveis de serem ensinados -, porque o conjunto dos professores está diluído 

pelas condições de trabalho. (MORAES; TAKAGI, 2007, p. 99) 

 São poucas as pesquisas que abordam as especificidades do ensino de sociologia na 

EJA, pois a maior parte das pesquisas sobre essa disciplina na Educação Básica, tiveram 

como lócus o contexto do ensino médio regular, havendo dessa forma uma escassez de dados 

e análises sobre a dinâmica da Sociologia na EJA. Entendo que não é adequado utilizarmos 

dados de pesquisas do ensino médio regular para compreender as turmas da EJA, pois a 

Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio (EJA Médio), possui especificidades que 

tornam ainda mais desafiadores a definição de metodologias e do currículo, pois nessa 

modalidade de ensino o tempo de aula é 50% menor, enquanto que no ensino médio regular 

as aulas de Sociologia são ministradas em uma aula semanal, correspondendo a 120 aulas de 

50 minutos distribuídas ao longo dos três anos do ensino médio, e desde 2012 os estudantes 

contam com livros didáticos, já os alunos da EJA contam com 60  aulas, distribuídas durante 

os três módulos, com aulas de 40 minutos, além disso os alunos deixaram de ser atendidos 

pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, desde 2016, o que torna o contexto do 

ensino nessa modalidade  ainda mais desafiador. 
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Um dos poucos trabalhos que encontrei, que trata das especificidades  e desafios do 

ensino de Sociologia na EJA, foi a dissertação produzida por Eduardo Lefosse (2015), fruto 

de sua pesquisa quando aluno do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Sociais 

(MPCS- FUNDAJ), cujo tema é o ensino de Sociologia na EJA no munícipio de Arcoverde-

PE. Nesse trabalho Eduardo Lefosse (2015) destacou que a definição de um planejamento é 

um grande desafio para os professores da EJA, que em sua maioria não possuem formação 

na área. Foi possível para mim a partir dessa leitura, perceber que os desafios que enfrento 

para viabilizar um ensino de Sociologia efetivo na EJA, não são algo restrito à minha 

experiência, mas que é vivenciado por outros professores que estão inseridos nesse mesmo 

contexto educacional. 

 Essas breves considerações que apontam os diferentes percalços que envolvem a 

dinâmica do ensino de Sociologia na Educação Básica brasileira, mais especificamente na 

modalidade da EJA, nos ajudam a descrever o contexto em que se realiza o ensino dessa 

disciplina na EJA, para a partir do reconhecimento dessas especificidades buscarmos novos 

caminhos. Entendo ser necessária uma tomada de consciência desse quadro pelos professores 

que lecionam esse componente curricular, para que possamos a partir daí pensarmos em 

estratégias e metodologias adequadas às singularidades da EJA, para viabilizar um ensino de 

Sociologia que cumpra os seus objetivos, fornecendo subsídios teóricos, metodológicos e 

conceituais aos estudantes para olharem e compreenderem a realidade que os circunda, sob 

outras perspectivas, para além daquelas constituídas sob a base do senso comum. 

 A EJA, modalidade de ensino prevista na LDB – lei 9394/96 no artigo 37, é concebida 

como uma modalidade que se propõe como adequada aos estudantes trabalhadores que não 

concluíram seus estudos na idade prevista, apresentando possibilidade de um ensino  

adequado as suas especificidades, superando desta forma as concepções de ensino voltadas 

para os adultos, que predominam até a década de 1980, na qual entendia-se a educação dos 

adultos como uma correção de fluxo e um instrumento assistencialista. Atualmente essa 

modalidade de ensino no nível médio é ofertada nas escolas do estado de Pernambuco no 

horário noturno, e apesar de não ser ofertada uma formação continuada aos professores da 

EJA pela Secretaria de Educação Estadual, que reflitam as especificidades dessa modalidade, 

no ano de 2013 foram produzidos parâmetros para a educação básica no estado de 

Pernambuco, nos quais se construiu uma proposta específica para a EJA. Apesar de 

superficial, esse documento destaca as especificidades da EJA médio. 

A proposta do ensino de sociologia para o ensino Médio/EJA que ora apresentamos 

tem como perspectiva a importância, para o processo de formação humana, do 

conhecimento das ciências sociais, tendo em vista a apropriação do conhecimento 
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teórico para uma objetivação na realidade social operando com base nesses 

conhecimentos. (PERNAMBUCO – PCS - PE, 2013, p. 40) 

 Apesar dos Parâmetros Curriculares de Pernambuco destacar as especificidades do 

ensino de sociologia na EJA/Médio e organizarem um quadro com conjuntos de expectativas 

de aprendizagem e eixos temáticos, para os três módulos da EJA, que contemplam as três 

áreas das Ciências Sociais, como preconizam os PCNEM (2000), há um grande desafio a ser 

enfrentado pelos professores, que é a definição de um currículo.  A sociologia como 

disciplina escolar não conta com um currículo mínimo e cada professor tem a autonomia de 

organizar uma sequência. Que conteúdos devem-se contemplar?   

 Por um lado, essa autonomia é um dado interessante, pois garante a possibilidade de 

os professores construírem um currículo contextualizado, mas por outro, significa um risco 

de se construir propostas que negligenciam determinados conteúdos, já que a maioria dos 

professores não possui uma formação específica, nem conseguem se reunir com outros 

professores para decidirem essa questão. Como, então, conseguem definir um conjunto de 

conteúdos que não seja arbitrário? Outro agravante dessa questão é que, como os estudantes 

da EJA não dispõem de livro didático, o professor não tem um livro como parâmetro na 

definição dos conteúdos que serão contemplados, como fazem os professores do ensino 

médio regular. Se no ensino médio regular já é um desafio a definição de um currículo, na 

EJA esse desafio é ampliado. Dada a redução do tempo de aula e do curso, os professores 

questionam-se seriamente sobre quais conteúdos devem ser trabalhados e quais estratégias 

devem utilizar para concretizar os objetivos para o ensino de Sociologia que são preconizados 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Estadual e nas OCNEM. Esses questionamentos em 

torno da definição do currículo são, segundo as OCNEM, motivo de possibilidade e ao 

mesmo tempo de preocupação: 

Nesse sentido, a sociologia fica à vontade. Por um lado, a não existência de 

conteúdos consagrados favoreceria uma liberdade do professor que não é permitida 

em outras disciplinas, mas também importa numa certa arbitrariedade ou angústia 

das escolhas […] (BRASIL, 2006, p. 116) 

 Paulo Freire (1996) destaca em suas reflexões que para a educação ter sentido para 

os educandos é necessário que os professores busquem aproximar os conteúdos escolares do 

cotidiano dos estudantes. Em relação aos desafios do currículo, isso nos faz perceber que ao 

não termos uma referência curricular fechada, o que seria mais confortável, temos em aberto 

a possibilidade de definir o currículo contextualizado a partir da realidade social, econômica 

e cultural dos sujeitos que fazem a escola. Sobre esse tema, o autor faz os seguintes 

questionamentos: 
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Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 

constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 

vida? Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos? (FREIRE, 1996, p. 30) 

 Na maior parte dos currículos, os professores têm privilegiado na elaboração de seus 

planejamentos, a história da disciplina, o pensamento dos grandes sociólogos e os conceitos 

fundamentais, negligenciando abordagens que estabeleçam pontes entre o mundo cotidiano 

dos estudantes com a reflexão sociológica. Essa escolha contribui para que os estudantes 

construam uma relação de distanciamento com o conhecimento sociológico, o que segundo 

Freire (1996), resulta na falta de um sentido da escola para os estudantes. 

 Ao perceber essas limitações da realidade empírica do ensino de Sociologia, nesse 

contexto da EJA/Médio, em que estou inserido, em que a maioria dos professores não teve 

uma formação específica nem continuada para ministrar essa disciplina, aponto a necessidade 

de se pensar um currículo do ensino de Sociologia que reconheça as especificidades do tempo 

pedagógico da EJA e do perfil dos estudantes, no qual os conteúdos não sejam organizados 

de forma aleatória, nem signifique um resumo dos que são ministrados no ensino médio 

regular. É preciso que se aproximem as aulas de Sociologia da experiência dos estudantes da 

EJA, a partir da definição de um currículo significativo e de metodologias ativas, mas 

desconfio se é possível aos professores darem conta dessa empreitada cada um 

individualmente. Penso que somente com o estabelecimento de uma rede de cooperação entre 

os professores que atuam nesse contexto, para pensarem e construírem juntos planejamentos 

e metodologias adequadas para o ensino de sociologia na EJA, é que será possível viabilizar 

essas ações. 

 Assim, avalio ser necessária a construção de um currículo de Sociologia voltado para 

os estudantes da EJA, que sirva de base para um ensino de Sociologia significativo para a 

formação desses sujeitos, que muito mais do que ofereça um conjunto de conhecimentos 

sociológicos dados, contribua para o desenvolvimento da capacidade de pensar 

sociologicamente. Por outro lado, a situação de ausência de um currículo formalizado abre 

espaço para experimentações de professores que buscam novas abordagens, como é o caso 

da experiência aqui apresentada. 

2.2 A antropologia no ensino de sociologia 

 Mesmo antes da criação da lei 11.684/08 que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino 

de Sociologia na educação básica, a LDB (1996) e os PCNEM (2000), já abordavam a 

importância da Sociologia na formação dos estudantes nessa fase da educação básica, e 
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defendiam que o ensino da Sociologia não deveria estar limitado aos conceitos, teorias e 

metodologias específicos dessa disciplina, mas contemplaria as Ciências Sociais 

(Antropologia, Ciência Política e Sociologia): 

O estudo das Ciências Sociais no Ensino Médio tem como objetivo mais geral 

introduzir o aluno nas principais questões conceituais e metodológicas das 

disciplinas de Sociologia, Antropologia e Política. (BRASIL 2000, p. 36) 

 Apesar da Antropologia ser contemplada na educação básica por meio da disciplina 

Sociologia, e verificarmos que muitos dos conceitos e temáticas caros a essa área serem 

abordados na educação básica, não significa que ela se faça presente de forma satisfatória. A 

abordagem antropológica e a metodologia etnográfica são contempladas de forma pouco 

efetiva. Graziele Ramos Schweig (2015) ao discorrer sobre como a Antropologia está 

inserida na educação básica e o porquê da sua pouca visibilidade, aponta que a 

obrigatoriedade do ensino de Sociologia resultou em todo um esforço acadêmico voltado 

para essa inclusão que teve pouca presença dos antropólogos, que não se envolveram como 

fizeram os sociólogos na discussão em torno do ensino na educação básica. Dessa forma, a 

transposição de temas e principalmente da metodologia antropológica para a educação básica 

no Brasil, se faz de forma incipiente, resultado justamente desse distanciamento dos 

antropólogos em relação ao ensino. 

 Ao analisar dois livros didáticos de Sociologia que são adotados no ensino médio 

(Sociologia Hoje, 2017; Tempos Modernos, tempos de sociologia, 2017) e o livro que era 

utilizado pelos alunos da EJA até 2016, verifiquei que temas e autores próprios da 

Antropologia são contemplados, mas que em dois desses livros essa presença da antropologia 

é superficial. No primeiro livro Sociologia hoje, os autores organizam o livro em três 

unidades que correspondem às três subáreas das Ciências Sociais, a unidade "Cultura" trata 

basicamente de antropologia, que é abordada a partir da história da disciplina e traz citações 

dos principais antropólogos; No segundo e terceiro livros quase não há antropologia, ela é 

engolida pela abordagem sociológica e aparece pontualmente em alguns pontos, não havendo 

uma identificação clara que abordagem dos temas é realizado a partir de conceitos e teorias 

da antropologia. 

Ao analisar de que forma a antropologia é contemplada nos livros didáticos, também 

nos questionamos até que ponto isso é suficiente para garantir a presença da abordagem 

antropológica nas aulas de sociologia. Será que existe por parte dos professores 

conhecimento sobre as especificidades da Antropologia? Infelizmente não conseguimos 

responder muitas dessas indagações pela falta de pesquisas e dados sobre essas questões. 
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 Verificamos que os Parâmetros Curriculares e as OCNEM trazem uma série de 

citações destacando a importância da Antropologia no ensino médio, que não são 

materializados a contento no ensino de Sociologia, pois apesar de comprovar que temas e 

pensadores desse ramo do conhecimento são trabalhados ao longo das aulas, há uma ausência 

dos instrumentos metodológicos próprios da Antropologia. Principalmente quando pensamos 

as questões relacionadas à metodologia, às aulas de campo e ao exercício etnográfico, que 

são instrumentos raramente utilizados, e entendemos que esses instrumentos são 

imprescindíveis para o desenvolvimento pelos estudantes de competências para 

compreenderem o contexto social que se relacionam, como destacam Oliveira e Silva: 

O que podemos esperar da Antropologia na educação básica é que a partir das 

reflexões antropológicas os alunos e também o professor, procurem atender a 

lógica do outro, dos outros grupos sociais que não os seus e passe a olhar para o 

diferente, não como alguém inferior ou atrasado, menos capazes, como se nós 

fossemos mais inteligentes, mais adiantados, superiores. (OLIVEIRA; SILVA, 

2014, p. 5) 

 Devido à instabilidade que marcam a história da sociologia enquanto disciplina 

escolar na educação básica brasileira, durante muito tempo foram escassas as pesquisas que 

tinham como temática o ensino dessa disciplina,  com a volta de sua obrigatoriedade em 2008 

esse cenário modifica-se, pois houve por parte dos cientistas sociais e sociólogos todo um 

esforço para desenvolverem pesquisas para viabilizar sua implementação, que de acordo com 

Schweig (2015) não foram acompanhadas na mesma medida pelos antropólogos. Segundo 

Oliveira (2016) a educação básica ocupa um lugar periférico na agenda das pesquisas nos 

cursos de Antropologia, existindo uma incipiente interface entre antropologia e a educação 

básica, que contribuiu para que a Antropologia ocupasse um lugar subalterno no ensino de 

Sociologia, quando comparado com as demais áreas das Ciências Sociais.  

Penso que a superação desses empecilhos que impedem a efetivação da Antropologia 

na educação básica, por meio da Sociologia só será possível com ampliação de pesquisas e 

produção de materiais pelos antropólogos voltados para esse contexto escolar. Buscando 

superar esses obstáculos e viabilizar a presença desse conhecimento de uma maneira que não 

esteja limitada a teorias, temas e conceitos, mas que também contemple a sua forma de 

compreensão da realidade social dos estudantes busquei materializar essas demandas por 

meio desse projeto de intervenção. 

Muito mais do que reconhecermos o lugar ocupado pelo ensino de Antropologia na 

educação básica brasileira, a partir de elementos normativos, é preciso buscarmos caminhos 

que efetivem as orientações legais. Muito mais do que abordarmos conceitos e temas próprios 

da Antropologia no ensino de Sociologia, é necessário transpormos para a educação básica a 
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metodologia própria da Antropologia, para que os estudantes desenvolvam o raciocínio e a 

capacidade de interpretar a sociedade a partir do olhar e um pensar próprio da Antropologia. 

O PCNEM ao tratar sobre o ensino de Sociologia pontua que uma das principais 

contribuições da Antropologia na formação dos sujeitos, é levá-los a reconhecerem e 

conviverem com a diversidade: 

Sendo assim, proporcionaríamos ao aluno a possibilidade de transpor uma postura 

etnocêntrica (que produz atitudes preconceituosas e discriminatórias, sobretudo ao 

lidar com as diferenças e com as minorias sociais) tendo como referência a prática 

de relativizar a realidade social. (BRASIL, 2000, p. 39) 

 Nessa mesma perspectiva de entendimento Meirelles e Schweig (2008) em um 

trabalho apresentado e publicado nos anais da 26ª Reunião Brasileira de Antropologia, 

refletem sobre a necessidade da Antropologia transpor os limites da universidade e se fazer 

presente na educação básica, e destacam a importância que esse conhecimento significa para 

a formação dos estudantes: “pode ajudar alunos e professores da educação básica a conhecer, 

relativizar e pensar criticamente a diversidade e a desigualdade que formam a sociedade 

brasileira”(MEIRELLES; SCHWIG, 2008, p. 4).  A Antropologia auxiliaria dessa forma os 

estudantes a desnaturalizarem a sociedade em que vivem. A grande questão que norteia essa 

reflexão nesse tópico não é fundamentar a importância da Antropologia para a formação dos 

estudantes ao longo da educação básica, pois essa questão já é amplamente destacada nas 

OCNEM, PCNEM e por diversos autores com quem dialogamos, mas é principalmente 

pensar estratégias para que esse conhecimento de fato seja contemplado, por meio da 

disciplina de Sociologia e possa subsidiar estudantes e professores a compreenderem as 

sociedades nas suas multiplicidades. 

2.3 A cultura no ensino de sociologia 

 Existe por parte de muitos professores um entendimento de que ao abordar os 

aspectos referentes à cultura nas aulas de Sociologia, já se estaria contemplando a 

Antropologia. Amurabi Oliveira (2014), chama a atenção para essa questão, e pontua que a 

“Antropologia não deve estar reduzida ao conceito de cultura, por entender que a discussão 

dessa ciência ultrapassa essa categoria”. Desta forma, mesmo existindo um foco em torno 

dessa categoria é preciso transpor esse reducionismo, pois a presença da Antropologia no 

ensino de Sociologia não precisa estar restrito a determinados conceitos ou temas, pois é 

possível abordarmos as três áreas das ciências sociais de forma integrada, por exemplo, o 

tema desigualdades sociais pode ser abordado utilizando-se conceitos e autores dessas três 

áreas, possibilitando, assim, aos estudantes compreenderem e explicarem os fenômenos 

sociais a partir de múltiplas perspectivas epistêmicas. 
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 Observa-se que o conceito de cultura é uma das categorias centrais em torno da qual 

os antropólogos realizaram suas pesquisas, mas ao abordar a cultura a partir de uma 

perspectiva conceitual, muitas vezes o professor faz partindo de um recorte sociológico, não 

traz para o debate o método de análise próprio da Antropologia, nem desenvolve junto com 

os estudantes um olhar sensível às diversidades e singularidades culturais. Ao pensarmos em 

tratar a cultura enquanto conteúdo, deve-se fazer com o objetivo de abordar os fenômenos 

sociais a partir de uma atitude de estranhamento e desnaturalização, que reconheça a 

multiplicidade de culturas, como destacam Ferreira e Lima (2015). Esses autores ao tratarem 

sobre a importância da Antropologia na educação básica, corroboram com nosso 

entendimento, de que, o que define a presença ou não da Antropologia no ensino médio não 

deve estar limitado aos temas abordados: 

A possibilidade de reconhecimento e prática da diversidade cultural que permite 

explicar a realidade social a partir do olhar do outro resulta em novas posturas 

frente aos valores existentes na sociedade, possibilitando uma valorização da 

própria identidade social, muitas vezes esmagada pela ‘inadequação” as 

convenções [...] (FERREIRA; LIMA, 2015, p. 47) 

 Nesse sentido partindo do que apontam os PCNEM e as OCNEM em relação aos 

objetivos da Antropologia na educação básica e da importância em se abordar as diferentes 

culturas, como observam (FERREIRA; LIMA, 2015), percebo que somente por meio de uma 

tomada de consciência por parte dos professores acerca do que preconizam os documentos e 

as pesquisas em torno do que se espera da Antropologia na educação básica, é que seria 

possível a efetivação desses princípios. 

 Já os PCN+ (2009) trazem como contribuição para o debate, um conjunto de reflexões 

sobre a relevância da abordagem realizada pela Antropologia em torno dos conceitos de 

cultura e de diversidade, mas, ao mesmo tempo, destacam os principais objetivos desse ramo 

do conhecimento na educação básica, que não devem se restringir ao aspecto conceitual: 

Nesse segmento, a contribuição da Antropologia é marcante, ao envolver os 

conceitos de cultura e de diversidade cultural. Ao lado disso, a possibilidade de 

ampliar a visão de mundo, desenvolver uma visão crítica da sociedade 

contemporânea e respeitar as diversidades culturais, sociais e pessoais vão permitir 

ao aluno a decodificação da complexa realidade social, levando-o a assumir 

atitudes mais críticas e atuantes na comunidade. (BRASIL, 2009, p. 90) 

 Quando a Sociologia foi reintroduzida na educação básica brasileira, e a Antropologia 

passou a ocupar junto com os demais saberes das Ciências Sociais, um espaço de disciplina 

escolar, teve como desdobramentos a necessidade de uma mediação pedagógica que 

adequasse os conteúdos da Antropologia para um público diverso no tempo e no espaço, o 

que foi um desafio devido ao inexpressivo envolvimento dos antropólogos na discussão em 

torno da presença da Antropologia na educação básica, por outro lado, os professores de 



41 

 

Sociologia não conseguem viabilizar um ensino que efetive as diretrizes que são apontadas  

nas orientações e diretrizes nacionais para o ensino de Sociologia. Os PCNEM destacam a 

importância e os objetivos da Antropologia no ensino médio, como um conhecimento e uma 

metodologia fundamentais para que os estudantes desenvolvam uma consciência de 

alteridade frente a diversidade cultural étnica do mundo contemporâneo: 

No entanto, isso não significa assumir uma postura de “naturalização” dos padrões, 

mas sim motivar uma reflexão que permita ao aluno perceber o caráter de 

“construção cultural” das regras. Pois o conceito de cultura, considerado em sua 

dimensão antropológica, emerge enquanto um recurso teórico capaz de viabilizar 

uma atitude comparativa, através da chamada observação participante, que nos 

permite compreender as relações entre um conjunto de normas e outro conjunto 

diferente. (BRASIL, 1999, p. 39) 

 Por isso ao tratarmos sobre a Cultura é importante pensarmos as diferentes correntes 

teóricas, para não corrermos o risco de reproduzirmos a lógica etnocêntrica ou evolucionista. 

Destaco que se cometermos esse erro estaremos solidificando estereótipos, por isso no 

momento de produção dessa sequência didática e do projeto de intervenção, tive o cuidado 

de primeiramente repensar a categoria cultura, no ensino de Sociologia, não como um tema 

restrito nas aulas de Sociologia ou a um capítulo do livro didático, mas como uma categoria 

que estaremos refletindo cruzando com outros temas, e um segundo aspecto foi o de refletir 

a cultura no plural e como algo vivo como destaca Carneiro da Cunha (2013). 

 Ao ouvir durante encontros pedagógicos depoimentos de alguns professores, que 

ministram aulas de sociologia na cidade em que trabalho, sobre como abordam a temática 

cultura, nas aulas de Sociologia, os mesmos relatam que essa abordagem concentra-se nas 

dimensões conceituais e teóricas, além de pontuarem que consideram como prioridade 

apresentarem aos alunos o conceito de cultura a partir de diferentes perspectivas teóricas, 

uma espécie de linha do tempo sobre esse conceito, sem conseguirem contextualizar essa 

discussão com a realidade social dos estudantes, abordando essa temática por meio de um 

itinerário pouco significativo  para a formação desses sujeitos 

 Desde o século XIX até os dias atuais, diversas correntes antropológicas abordaram 

a cultura a partir de diferentes perspectivas. É impossível abordarmos na educação básica 

todas essas correntes teóricas, desta forma é preciso adotarmos aquela corrente que conceba 

a cultura como um conceito plural e heterogêneo. Roy Warner destaca a importância de 

percebermos essa multiplicidade que envolve o conceito de cultura na atualidade: 

O estudo da cultura é cultura, e uma Antropologia que almeje ser consciente e 

desenvolver seu senso de objetividade relativa precisa se avir com esse fato. O 

estudo da cultura é na verdade nossa cultura: opera por meio das nossas formas, 

cria em nossos termos, toma emprestados nossas palavras e conceitos para elaborar 

significados e nos recria mediante nossos esforços. (WAGNER, 2012, p. 68) 
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 Ao advogar que a questão da cultura na educação básica não deve estar restrita a um 

componente curricular, é por entender que ela deve ser um fundamento que precisa ser 

observado pelos professores na organização curricular e na dinâmica das aulas. Isso deve ser 

estendido a todas as disciplinas e não apenas à Sociologia, pois ao se considerar as 

especificidades culturais dos estudantes e do contexto social em que a escola se encontra, o 

professor estabelece pontes entre o mundo dos estudantes, os conteúdos e as disciplinas 

escolares. 

2.4 Uma proposta de intervenção pedagógica 

            Diante das lacunas que identifiquei ao longo dessa pesquisa bibliográfica e empírica, 

tomei a consciência da necessidade de assumir a empreitada, de trilhar outro percurso no 

ensino de Sociologia, que equacionasse muitas das lacunas que percebi. Desta forma construí 

uma proposta de intervenção pedagógica, concebida a partir das especificidades da EJA, que 

contempla a Antropologia, não meramente por seus temas e conceitos, mas principalmente 

pelo seu método, que utilizou a pesquisa como metodologia de ensino, tratando os conteúdos 

de forma contextualizada, e que adota o estranhamento e a desnaturalização como 

metodologia, e a alteridade e o relativismo cultural como premissa frente a diversidade 

cultural. 

 Nessa intervenção pedagógica foi construída e aplicada uma sequência didática e 

concomitantemente realizei um conjunto de aulas de campo, em que foi utilizado o exercício 

etnográfico como método pedagógico e de pesquisa. Nesse percurso busquei fazer das aulas 

de Sociologia um tempo e um espaço para a produção de conhecimentos compartilhados, que 

por um lado favorece o protagonismo de estudantes e professores como produtores do 

conhecimento e por outro, aproxima a ciência do ambiente pedagógico. 

Pensando em um ensino de Sociologia, que contemplasse a Antropologia como um 

modo específico de olhar e compreender a sociedade, percebi a viabilidade de abordar temas 

relacionados a sociedade local, nas aulas de Sociologia, viabilizando a contextualização das 

aulas, para isso elegi a Produção Artística do Alto do Moura como a temática a ser abordada, 

por entender sua relevância para a história da cidade, assim como as diferentes possibilidades 

de interpretação que a temática possibilita. O interesse em pesquisar e experimentar um 

conjunto de aulas a partir desse contexto social surgiu desde a identificação das 

possibilidades que esse projeto poderia resultar, além de tornar os conteúdos das aulas mais 

próximos da vida dos estudantes, tornava possível a realização de aulas de campo, já que o 

espaço em que os artistas produzem essa arte é razoavelmente próximo da escola. 
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 Como mostrei na introdução deste trabalho, o Alto do Moura é um bairro localizado 

na Cidade de Caruaru – PE, no qual a maior parte da população tem na modelagem do barro 

sua principal atividade econômica, seja com a produção de peças figurativas ou de objetos 

utilitários. Essa produção é reconhecidamente importante economicamente, culturalmente e 

turisticamente para cidade de Caruaru, assim como essa arte possui projeção nacional, porém 

a sua abordagem enquanto conteúdo curricular é negligenciada. 

A proposta desta intervenção pedagógica  que foi executada com os estudantes da 

EREM Professor Lisboa, ao longo do primeiro bimestre de 2019, teve como objetivo 

experimentar  um ensino de Sociologia, no qual os estudantes estudaram a cultura de sua 

cidade, a partir de uma perspectiva antropológica, além de estabelecerem um contato com as 

etapas de criação e produção dessa arte, conhecendo as relações sociais, o processo de 

socialização e a solidariedade que permeia a relação entre os indivíduos que protagonizam 

esse processo. Favorecendo desta forma uma experiência de ensino de Sociologia que traz a 

realidade social local como conteúdos curriculares e promove uma relação direta entre os 

estudantes e o objeto do conhecimento por meio de um exercício etnográfico. Essa 

metodologia de ensino e de pesquisa torna-se um instrumento relevante, pois: 

Apenas desse modo, cremos, será possível que nossos estudantes se sintam parte 

da constituição do saber sociológico, que o imaginem sociologicamente, 

reconhecendo a existência de diversos olhares sobre as questões sociais, e 

sobretudo, percebendo que a interpretação do nosso mundo não é uma tarefa 

exclusiva de alguns poucos “ilustrados”, mas uma atividade permanente de todos 

nós. (CARNIEL; FEITOSA E ROSISTOLATO, 2012, p. 77) 

 Os autores também destacam as possibilidades que a etnografia pode significar, como 

uma forma de se conhecer a realidade, a partir do contato direto com o objeto do 

conhecimento: 

A etnografia surge, justamente, a partir de uma ruptura com um modo de conhecer 

o outro, situado como fundamental o contato, e, mais que isso, o convívio, para se 

compreender uma determinada realidade cultura. (CARNIEL; FEITOSA E 

ROSISTOLATO, 2012, p. 88) 

Ao priorizar a pesquisa como uma metodologia de ensino ao longo dessa intervenção, 

estou buscando superar o apontado desinteresse da maioria dos estudantes em relação aos 

conteúdos escolares que são abordados na escola, pois entendo que por meio da pesquisa o 

aluno assume uma postura ativa e crítica diante do conhecimento e passa a estabelecer pontes 

entre o seu contexto social e os conteúdos escolares. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio – DCNEM (2012), trazem um conjunto de orientações acerca da 

importância da pesquisa para a formação dos estudantes durante a educação básica: 

É necessário que a pesquisa como princípio pedagógico esteja presente em toda a 

educação escolar dos que vivem/viverão do próprio trabalho. Ela instiga o 

estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gera 
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inquietude, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na busca de 

informações e de saberes, que sejam no senso comum, escolares ou científicos. 

(BRASIL, 2012, p. 164) 

Ao decidir que essa pesquisa se caracterizaria como uma intervenção pedagógica, tive 

a pretensão de não me limitar a uma dissertação dessas possibilidades, mas à construção, 

execução e reflexão sobre uma sequência didática onde seria vivenciada essa experiência. 

Esse processo foi desafiador e instigante, e acredito que possa subsidiar a prática docente de 

outros professores de Sociologia que desejam um ensino dessa disciplina contextualizado e 

no qual o estudante é também protagonista na produção de conhecimento. 

Por fim, ao defender tratar nas aulas de Sociologia a questão da arte popular produzida 

na cidade de Caruaru, aliando metodologias ativas, nas quais o estudante produz por meio da 

pesquisa o conhecimento, com referenciais teóricos sensíveis à existência de diferentes 

contextos culturais e epistêmicos, acredito contribuir na concretização de um ensino de 

Sociologia que efetiva o que se preconiza nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

– Ciências Humanas e suas tecnologias (OCNEM) e os Parâmetros Curriculares de 

Sociologia para a educação básica do estado de PERNAMBUCO - PCS-PE (2013), com um 

ensino de Sociologia que inclua as três áreas das Ciências Sociais, que contextualiza o 

conhecimento local e que utiliza a pesquisa como metodologia de ensino. 

2.4.1 A Escola e os estudantes: espaço e sujeitos da pesquisa 

A intervenção pedagógica nas aulas de Sociologia, foi realizada com estudantes de 

duas turmas do III módulo da EJA Médio, da Escola de Referência em Ensino Médio - EREM 

Professor Lisboa, escola localizada no Bairro da Boa Vista, no subúrbio da Cidade de 

Caruaru-PE. Como a modalidade de ensino EJA/Médio atende principalmente estudantes no 

período noturno e que já estão inseridos no mercado de trabalho, a dinâmica pedagógica 

possui especificidades que nem sempre são consideradas na organização curricular, nem nas 

estratégias metodológicas e didáticas, limitações essas que durante todo o processo me 

esforcei para superar.  

Existe uma visão já solidificada por parte dos professores e de equipes gestoras de 

várias escolas, de que a EJA é uma modalidade de ensino de correção de fluxo, na qual os 

alunos têm pouco interesse e disponibilidade em participarem de atividades pedagógicas que 

exijam estudar fora do horário regular, dessa forma são poucas as experiências que se 

propõem a romper com aulas expositivas e restrita a atividades nas quais o aluno é um mero 

receptor de conhecimentos. 
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Executei essa intervenção pedagógica nas aulas de Sociologia com os alunos do III3 

módulo, turmas “A” e “B” da EJA Médio. Inicialmente abordei o tema “A Arte Figurativa 

do Alto do Moura”, em um conjunto de aulas que integraram a essa sequência didática. Nessa 

etapa as atividades foram aplicadas dentro dos limites da escola, nos quais busquei abordar 

esses conteúdos a partir do recorte preconizado pelas OCNEM, “Temas, Conceitos e 

Teorias”. A partir de textos, vídeos e imagens abordei essa temática, promovendo ao longo 

das aulas um exercício de estranhamento e de desnaturalização, sobre uma temática que 

superficialmente parecia familiar aos estudantes, promovendo um exercício de interpretação 

sociológica que tinha como objetivo que eles pudessem identificar ao longo das aulas 

aspectos sociológicos e históricos que permeiam os temas abordados nas peças e o processo 

de produção das mesmas. Irei, ao longo da 3ª seção, descrever e analisar essa experiência de 

ensino, dialogando com autores e com os marcos legais e orientações que tratam sobre o 

ensino de Sociologia. 

Concomitantemente a essas aulas, realizei com cerca de 30% dos estudantes 

matriculados nas duas turmas, um exercício etnográfico, no qual os estudantes participaram 

de três aulas de campo, realizadas aos sábados à tarde, em que a partir da imersão no cotidiano 

dos artistas, eles puderam estabelecer um diálogo e uma vivência com a rotina dos artistas 

no processo de produção, realizando entrevistas, visitando museus e ateliês e testemunhando 

o processo de produção das peças. Experimentaram dessa forma outras metodologias de 

conhecimento, nas quais estabelecem uma relação com o objeto estudado “de perto e por 

dentro” Magnani (2002). Descreverei e analisarei as atividades que foram experimentadas ao 

longo das aulas de campo, na 4ª seção. 

Os estudantes que participaram nesse projeto de intervenção são todos maiores de 18 

anos, já que esse é um dos pré-requisitos exigidos para se matricularem na EJA. 

Especificamente apresento no Apêndice 6 uma tabela contendo os nomes dos 23 estudantes 

que participaram das aulas de campo, sua idade, bairro em que residem e ocupação 

profissional. No momento em que colhi e organizei essas informações com o objetivo de 

identificar o perfil social dos estudantes que protagonizaram essa intervenção, pude perceber 

determinados elementos que no corre-corre das aulas nós professores nem sempre atentamos, 

e que deveríamos o fazer já que essas são variantes que influenciam as condições de 

aprendizagem dos estudantes na escola. 

                                                 
3
 O EJA Médio é uma modalidade de ensino com uma carga horária de 1250 h/a distribuídas em três módulos 

ou semestres, cada um com 100 dias letivos, dessa forma cada módulo equivale a um ano do ensino médio. 
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A maior parte dos estudantes trabalham e são os principais provedores das 

necessidades financeiras do seu núcleo familiar. Dentre eles, 13 já têm filhos. Somente cinco 

estudantes moram no bairro em que está localizada a escola, os demais residem em bairros 

ou loteamentos circunvizinhos da escola, o que obriga a maioria deles a terem que percorrer 

um ou dois km a pé para poderem estudar. 

A tomada de conhecimento desses dados e da história desses sujeitos que tive ao 

longo da intervenção, em que pudemos nos aproximar mais, foi muito importante para que 

eu, assim como aqueles que leiam esse trabalho, possam ver esses alunos além de números, 

e que possam perceber que esses sujeitos antes de chegarem na escola ou participarem das 

pesquisas de campo, tiveram que conciliar uma série de questões. Tiveram que conciliar os 

estudos com trabalho, cuidados com os filhos e distancias para chegarem na escola. Dos 

estudantes que participaram das aulas de campo apenas um deles reside em uma localidade 

próxima ao Alto do Moura e possuía um maior conhecimento sobre a comunidade e a 

produção das peças. 

Quando olhamos o perfil desses estudantes percebe-se o quanto a participação deles 

na pesquisa foi desafiadora, pois para conseguirem ir à escola todos os dias por si só já era 

um malabarismo, e participar das aulas de campo aos sábados não foi fácil, devido às 

inúmeras obrigações que já possuem. Mas quando leio o trabalho e analiso os seus relatos 

percebo o quanto a participação nesse trabalho foi emancipador, pois eles assumiram um 

papel de protagonistas por meio da pesquisa e puderam perceber que o conhecimento 

sociológico os possibilita compreender o contexto social que o circundam. 

O que me surpreendeu na primeira aula de campo foi perceber que a realidade social 

que estávamos abordando (a produção da arte do Alto do Moura) não era algo familiar ou 

conhecido pela maioria dos estudantes, assim como a maioria nunca haviam ido aos museus 

da cidade. Essa constatação me fez perceber que elementos culturais da cidade em que moram 

passam na maioria das vezes despercebidos a esses alunos. Assim, nos questionamos sobre 

até que ponto nosso sistema educacional, a organização do tempo e o sistema econômico 

existente garante aos jovens trabalhadores, moradores de periferia e estudantes de escola 

pública refletirem criticamente sobre o mundo em que vivem? 

Partindo do depoimento dos estudantes na primeira aula de campo, quando a maioria 

falou que nunca visitou um museu, nem conheciam o Alto do Moura, percebi que essa 

produção cultural que decidimos abordar nas aulas de Sociologia por acreditarmos ser 

próximo dos estudantes, na verdade era algo que não era tão próximo a sua vivência 

cotidiana. Os estudantes sabiam da existência da arte figurativa do Alto do Moura como um 
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elemento do espaço geográfico da cidade em que residem, mas a relação que possuíam com 

o contexto dessa arte era distante. Dessa forma percebi que na experiência de pesquisa que 

eu propunha a eles, o que estaria acontecendo não seria exatamente um “estranhando o 

familiar”, mas sim um processo de descobrimento das relações que eles possuem com ela, e 

estabelecimento de novas relações. 

2.5 Cultura popular, regimes de conhecimento e patrimônio cultural: uma discussão 

conceitual necessária 

Sugiro ao longo deste capítulo a utilidade de uma abordagem antropológica da cultura 

para tratar, no ensino de Sociologia, da arte do barro no Alto do Moura como uma 

aproximação à vida dos estudantes da EJA. Defendo, neste sentido, uma abordagem baseada 

na prática etnográfica e no aprendizado direto com os artesãos. Apresentei, na seção anterior, 

a proposta de intervenção que será abordada no restante deste trabalho. Para terminar este 

capítulo, e antes de discutir a intervenção em si, é importante indicar qual é o arcabouço 

conceitual, referenciado em um debate antropológico, que orienta as atividades realizadas.   

Em primeiro lugar partir da ideia consagrada, na antropologia, de que a diversidade 

cultural no mundo não pode ser organizada de uma forma hierárquica em que temos grupos 

ou povos mais evoluídos ou superiores aos outros, e que existe um progresso cultural linear, 

um tipo de etnocentrismo no qual a civilização de origem europeia seria o ápice da evolução 

cultural (BOAS, 2004; LÉVI-STRAUSS, 1976). O rompimento com este tipo de abordagem, 

que é ainda bastante presente em visões coloniais e preconceituosas em nossa sociedade, é a 

base de toda a antropologia social contemporânea, e que aparece em grande parte dos livros 

didáticos como contribuição da antropologia para o ensino de Sociologia. 

Mas a Antropologia, em sua trajetória acadêmica ao longo dos séculos XX e XXI, 

traz debates mais refinados sobre os desdobramentos da recusa do etnocentrismo, em grande 

parte baseados em pesquisas etnográficas detalhadas e aprofundadas. Discutirei abaixo 

algumas formas antropológicas de se pensar uma intervenção pedagógica sobre a produção 

de arte com barro no Alto do Moura. 

 A arte figurativa do Alto do Moura está situada no campo que usualmente é definido 

como cultura popular. Nesta seção, procurarei abordar criticamente este conceito, bem como 

o de patrimônio, com o objetivo de situar conceitualmente a intervenção pedagógica que foi 

realizada, a partir de uma lógica que pensa essa produção cultural além de reduções 

conceituais etnocêntricas. 

 Em um pequeno ensaio publicado nos anos 80 na conhecida “Coleção Primeiros 

Passos”, o antropólogo Antônio Augusto Arantes (1998) problematizou dois tipos de 
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concepções da cultura popular. Arantes, a primeira delas é aquela derivada de certa 

perspectiva marxista que traz a ideia de povo ligada ao conceito de classe social. A ideia de 

cultura popular, portanto, seria sinônimo de cultura da classe popular (ou “das classes 

populares”).  A segunda concepção de cultura popular, por outro lado, tem caráter 

conservador e defende o popular como tradições cristalizadas representativas da 

originalidade de um povo, seja este povo entendido como os habitantes de uma nação, sejam 

eles um grupo social específico, em ambos os casos apresentando características culturais 

homogêneas, que impõem um lugar específico para essa arte, que reduz a sua multiplicidade 

a um padrão. 

 A primeira concepção coloca a cultura como superestrutura da relação de classes. A 

cultura popular aí seria oposta tanto à cultura erudita, praticada pelas elites, como também à 

cultura de massas, que resultaria de um processo de homogeneização e dominação ideológica 

(ADORNO e HORKHEIMER, 2002). A cultura popular teria aí caráter de resistência contra 

a dominação capitalista, sendo, no seu limite revolucionária. A segunda concepção, 

conservadora, equipara cultura popular à noção de folclore, ignorando o seu caráter dinâmico 

e resultando em julgamentos valorativos do que seria cultura popular original e legítima, e o 

que seria a cultura desfigurada, numa gramática das perdas culturais que não se sustentam na 

realidade empírica. 

 No referido ensaio, Arantes critica ambas as visões, explicando o caráter dinâmico da 

cultura e tratando a categoria popular como um conjunto heterogêneo. Reafirma, entretanto, 

o caráter de resistência da cultura popular, exemplificando etnograficamente com a produção 

cultural-artística de moradores de um bairro operário em São Paulo. Neste sentido, Arantes 

reforça a ideia de cultura popular como cultura das classes populares, mesmo que dinâmica 

e criativa. Outro antropólogo, Hermano Vianna (1990), preocupado com uma compreensão 

de fenômenos culturais como o samba e o Funk carioca, critica a abordagem de Arantes na 

medida em que este mantém a oposição entre cultura popular e cultura de massas. Vianna 

observa a apropriação e reapropriação criativa do que é produzido como cultura de massas 

numa imbricação que desfaz a separação entre cultura de massas e cultura popular. Vianna 

defende a quebra dessas barreiras conceituais e a observação da heterogeneidade criativa 

dessa relação de grupos sociais específicos e indústria cultural, assim como faz críticas à 

ortodoxia de muitos autores que têm uma preocupação exacerbada com a questão do 

“autêntico” na cultura popular. 

 No contexto mexicano, Canclini (2013) chega a uma conclusão semelhante ao 

analisar a produção do artesanato, em que destaca as mudanças que são introduzidas pelos 
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artesãos mexicanos na sua produção, que mesmo estando relacionadas a fatores externos, 

como a interação com os compradores ou a migração desses artesãos para outras regiões, 

essas mudanças ocorrem a partir da lógica e interpretação dos artesãos. No tocante à 

compreensão dos processos sociais e das transformações das práticas de artesanato, Canclini 

supera a ideia da arte popular como estática e folclorizada, compreendendo a dinâmica 

criativa das inovações, inclusive incentivada, mas não apenas por demandas mercadológicas.  

O autor afirma que: 

De sua perspectiva [interacionista] a arte popular não é uma coleção de objetos, 

nem ideologia subalterna ou um conjunto de ideias, nem os costumes repertórios 

fixos de práticas: todos são dramatizações dinâmicas da experiência coletiva. 

(CANCLINI, 2013, p. 219) 

 Assim, percebemos que a separação entre uma produção cultural erudita, popular e 

de massas tem alcance limitado a uma discussão sobre como tal produção se insere na 

estratificação por classes sociais. A ideia de cultura popular, por sua vez, pode ser útil se 

usada como ferramenta política para valorização de certas manifestações culturais que não 

se incluem na produção cultural das elites ou tem pouco apelo enquanto mercadoria. Mas não 

parece haver uma teoria geral das culturas populares, pois o que se apresenta por este rótulo 

expressa uma grande diversidade de práticas, saberes, materiais e relações sociais que 

precisam ser entendidas em suas especificidades. 

 Os livros didáticos, assim como os meios de comunicação, utilizam esses conceitos 

para se referirem às mais diversas produções artísticas que o homem produz, desta forma, os 

estudantes mesmo sem terem conhecimento sobre o significado desses conceitos, terminam 

por incorporá-los. Sendo assim, precisamos abordar essa dimensão, realizando um exercício 

de desconstrução de estereótipos, levando os estudantes a perceberem os conceitos não como 

uma fronteira fixa, mas como uma rede de significados que comporta a multiplicidade. 

 O conceito de conhecimentos tradicionais que é importante para a ampliação do 

debate, esbarra em algumas limitações parecidas com o conceito de cultura popular, pois é 

formulado em contraste com os conhecimentos não tradicionais, que seriam o conhecimento 

científico (análogo à cultura erudita) e ao senso comum (análogo à cultura de massas). 

Carneiro da Cunha (2009), quando discorre sobre o conceito de conhecimentos tradicionais, 

nos dá pistas para a forma de tratar tais produções culturais, fazendo uma crítica contundente 

a uma noção de conhecimento homogêneo. Para ela, 

Tratam o conhecimento tradicional sumariamente no singular, como uma categoria 

definida meramente por oposição ao conhecimento científico, sem contemplar a 

miríade de espécies incluídas sob o mesmo rótulo. (CARNEIRO DA CUNHA, 

2009, p. 364) 
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Carneiro da Cunha afirma, também, seguindo uma ideia traçada por Roy Wagner 

(2010), que a ideia de cultura é um conceito das relações humanas, elaborada pelas 

sociedades europeias modernas, para entender as formas de relação dela mesma e de outras 

sociedades. A autora diz, ainda, que esse conceito de cultura pode ser apropriado por outros 

grupos sociais para a defesa de seus direitos. Nesse caso, pode se produzir uma lista de 

elementos do que se chama “a nossa cultura” ou “nossas tradições”, algo que se relaciona 

com uma identidade coletiva e, nesse processo, se escolhem alguns elementos-símbolos dos 

processos culturais que se enrijecem e são tratados como marcadores de identidade 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2009; HOBSBAWN, 2008). Mas é fundamental entender que 

tais processos identitários fazem parte da dinâmica relacional e criativa da cultura, ao invés 

de serem a cultura em si.   

Entendo, a partir das contribuições e problematizações em torno dos conceitos de 

cultura trazidos por (ARANTES, 1998; CANCLINI, 2013; VIANNA, 1990 e CARNEIRO 

DA CUNHA, 2009), que a utilização do conceito de Cultura Popular é a menos arbitrária 

para nos referirmos a produção artística produzida no Alto do Moura, desde que se faça 

algumas ponderações: popular não como uma cultura menor, mais simples, pior do que a 

cultura erudita, mas também não é popular na perspectiva folclórica, pois não é um resíduo 

cultural, cujo valor é definido pela sua permanência. É popular por ser uma produção que é 

criada a partir de um conjunto de práticas, sensibilidades e conhecimentos tradicionais 

característicos de um contexto social e histórico específico.  

Posso dizer, então, seguindo Carneiro da Cunha (2009), que a produção da arte do 

Alto do Moura é feita em um regime de conhecimento próprio, que pode ser entendido como 

“cultura popular” quando visto em conjunto com outros regimes de conhecimento que não 

são pensados e praticados pelos mesmos critérios de validação da chamada cultura erudita. 

Por isso, não é também simplesmente cultura subalterna, cuja explicação é dada apenas por 

um recorte de classe, a cultura “do” povo (um povo único, como unidade identitária). Foi, 

portanto, esse entendimento de como tratar a cultura popular como conjunto de diversos 

regimes de conhecimento, que devem ser conhecidos e compreendidos em suas formas 

próprias, um dos eixos orientadores da formulação da proposta de intervenção aqui 

apresentada. 

Outra questão que considero importante é que a cultura material, fruto da criatividade 

cultural (uma figura artesanal de barro, por exemplo), não seja abordada como um objeto 

pronto e acabado, limitando-se a explorar seus temas ou técnicas empregadas. Ingold (2012), 

pontua que os processos de produção da arte são muito mais que uma produção material. Eles 
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condensam fluxos de materiais, ações e criatividade que se conciliam na produção de mundo, 

que o olhar sobre a estabilidade dos objetos engessa. Desta forma, conhecer esse momento 

mágico do fazer, em nosso caso o momento em que o barro é amassado, moldado, cozido e 

pintado, oferece aos estudantes uma possibilidade muito mais ampla para conhecer as 

relações entre a arte e o mundo do artista, do que quando observa apenas a obra pronta, em 

um museu ou em uma barraca de artesanato. É como aponta Ingold: “onde quer que olhemos, 

os materiais ativos da vida estão vencendo a mão morta da materialidade que tenta tolhê-los” 

(2015, p. 37).  

Assim como a narração de Ingold sobre a produção de uma pipa, que é apenas um 

objeto produzido a partir da associação de um conjunto de materiais e que ganha vida e 

sentido quando flutua no ar, “A pipa-no-ar existe no seu voo”, assim são as esculturas 

produzidas no Alto do Moura, dispostas no museu ou em uma banca de artesãos são apenas 

objetos inertes, cuja complexidade não conseguimos perceber, mas quando conhecemos o 

processo com o qual são produzidas, as histórias dos seus produtores e a relação com o 

contexto do lugar em que é produzido, essas peças se transformam em objetos animados e 

cheios de significados, e foi justamente essa experiência que tentamos estabelecer junto com 

os alunos durante as aulas de Sociologia. 

Todas essas questões também envolvem o debate sobre o conceito de patrimônio 

material e imaterial. Seguindo o que falei até agora sobre cultura popular e dinâmica da 

criatividade cultural, o patrimônio consistiria em produtos, processos e saberes que tem 

significado de identidade cultural de uma coletividade específica. No campo das políticas 

públicas o patrimônio era primeiramente visto apenas na dimensão material, como produtos 

culturais, mas esta perspectiva se transformou no final do século XX. Como exemplo temos 

o IPHAN, no Brasil, e o ICOMOS, no México, que são agências governamentais que tem o 

objetivo de assegurar a proteção ao patrimônio cultural de seus países a partir do final do 

século XX apresentam em suas publicações sobre o patrimônio cultural o reconhecimento da 

dimensão imaterial. O ICOMOS (1985) aborda o conceito de patrimônio nas dimensões 

materiais e imateriais, relacionando e elencando uma multiplicidade de aspectos que não 

seriam contemplados a partir dos limites da materialidade. No início do século XXI, o 

IPHAN debateu e produziu diretrizes sobre patrimônio imaterial, saberes e fazeres, registro, 

dinâmica, identidade, que passaram a servir de referência para os processos de registro e 

salvaguarda de patrimônio cultural. O trecho abaixo é um fragmento de uma publicação do 

IPHAN, diretrizes para a preservação do patrimônio imaterial no Brasil: 
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O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, 

expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à 

identidade desse povo. A preservação do patrimônio cultural significa, 

principalmente, cuidar dos bens aos quais esses valores são associados, ou seja, 

cuidar de bens representativos da história e da cultura de um lugar, da história e da 

cultura de um grupo social, que pode, (ou, mais raramente não), ocupar um 

determinado território. (IPHAN, 2012, p. 12) 

 Destaco que essa discussão em torno da dimensão imaterial da cultura de um povo ao 

invés de criar uma polarização entre a materialidade e a imaterialidade, deve possibilitar aos 

estudantes uma ampliação do olhar sobre a produção cultural da sociedade, pois possibilita 

compreender os objetos muito além de suas formas, como também dos processos. 

O arcabouço conceitual que discuti aqui me indicou caminhos para pensar a 

intervenção pedagógica no Alto do Moura. Procurei fazer os estudantes acompanharem os 

circuitos, as redes, os processos, os materiais, as relações sociais, os regimes de 

conhecimento e de criatividade, e os processos indenitários que tornam viva a arte figurativa 

que se produz em Caruaru. Se estes processos envolvem relações de mercado, de parentesco, 

de produção de uma identidade local e regional, relações comunitárias e ecológicas, tudo isso 

buscamos perceber junto com eles, ao acompanharmos a dinâmica cultural que envolve a arte 

figurativa do Alto do Moura. 
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3 TRILHANDO OUTROS CAMINHOS: ABORDANDO A ARTE DO ALTO DO 

MOURA EM UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NAS AULAS DE SOCIOLOGIA 

3.1 Reflexões para produzir uma sequência didática 

 Ao refletirmos a dinâmica do ensino de Sociologia na educação básica, percebemos 

o hiato existente entre o que é prescrito nos marcos legais e a forma como as aulas são 

trabalhadas.  Observamos, assim, a necessidade de cada professor adequar conceitos, autores 

e teorias sociológicas para o contexto pedagógico da educação secundária. É um desafio que 

requer sensibilidade, comprometimento e domínio de metodologias por parte do docente 

para, dessa forma, viabilizar efetivamente a produção de conhecimento das ciências sociais 

no ambiente escolar. 

 Com o desejo de viabilizar uma experiência de ensino de Sociologia no contexto da 

EJA, construí esse projeto de intervenção pedagógica, dividido em dois itinerários: um 

vivenciado no espaço da sala de aula, por meio da aplicação de uma sequência didática; e 

outro realizado no campo, por meio da pesquisa antropológica, como expliquei no capítulo 

anterior. Neste capítulo, abordarei a primeira parte dessa intervenção, enquanto a pesquisa 

antropológica será abordada na seção 4. 

Tabela 2 - Estrutura da Intervenção pedagógica realizada 

Itinerário Objetivo 
Alunos 

participantes 
Período 

Sequência 

didática 

Abordar durante as aulas de Sociologia 

uma temática do contexto social da cidade dos 

estudantes, contemplando as três áreas das 

ciências sociais e os três recortes (temas, 

teorias e conceitos). 

79 

14/02/2019 

à 

03/04/2019 

Pesquisa 

antropológica 

Realizar por meio da pesquisa 

antropológica um exercício de imersão no 

cotidiano de produção dos artistas do Alto do 

Moura, buscando compreender as relações 

sociais e econômicas que permeiam o 

processo de produção dessa arte. 

 

23 

22/03/2019 

à 

11/05/2019 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

 A partir das reflexões e referenciais teórico-metodológicos apresentados no capítulo 

anterior, construí uma sequência didática que procurou abordar aspectos que, apesar de serem 

destacados pelas OCNEM (2006), pelas DCNEM (2012) e pelos PCNEM (2000), não eram 

devidamente contemplados na rotina das aulas dessa disciplina. Esta sequência didática foi 
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uma das etapas do projeto de intervenção pedagógica que construí e executei como trabalho 

final do Mestrado Profissional em Sociologia - Profsocio. 

 Uma sequência didática é uma estratégia metodológica utilizada na educação básica, 

construída a partir da compreensão das especificidades da turma, com a definição de uma 

temática, de teorias e conceitos, assim como dos objetivos de aprendizagem. Zabala (1998) 

destaca a importância dessa estratégia didática como um instrumento que permite: 

Introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que possibilitem 

uma melhora de nossa atuação nas aulas, como resultado de um conhecimento mais 

profundo das variáveis que intervêm e do papel que cada Didática e Prática de 

Ensino no contexto político contemporâneo. (ZABALA, 1998, p. 54) 

 A partir desta observação de Zabala, fica claro que esse instrumento não se resume 

apenas a um conjunto de aulas em que é abordado um determinado conteúdo, mas é uma 

estratégia didática e metodológica construída a partir da reflexão sistemática, em que se faz 

a transposição de um determinado tema, conteúdo e teoria para um contexto escolar 

específico. Ela, portanto, materializa uma reflexão realizada pelo professor em um conjunto 

de aulas. 

 Na construção dessa sequência didática, fui balizado por duas experiências: por um 

lado, minha experiência como professor de Sociologia há 13 anos na mesma escola, o que 

me torna um pouco preso a hábitos e frustrações, resultando em pessimismo e resistências. 

Como também me possibilitou conhecimento empírico do cotidiano, fundamentais para a 

construção dessa intervenção; por outro lado, enquanto mestrando em Sociologia, assumi a 

condição de professor/pesquisador, motivado e desafiado a buscar outros percursos para o 

ensino de Sociologia. Nesse conflito, estou dividido entre o porto seguro das certezas e da 

rotina, e o da aventura, da ousadia e da esperança em pensar e construir outras experiências 

pedagógicas. Essa dupla perspectiva, a partir da qual analisava o ensino de Sociologia, foi 

muito importante para vislumbrar outras possibilidades viáveis. Pois, enquanto mestrando, 

era levado a refletir sobre estratégias didáticas e metodológicas ideais, mas a experiência 

como docente me ajuda a viabilizar a aplicabilidade dessas reflexões. 

 Outra questão que considero importante nesse processo foi que essa intervenção foi, 

desde o início, pensada não como um projeto-piloto para atender um contexto ideal, com um 

grupo selecionado de uma turma, mas sim como uma proposta aplicável e adequada a 

dinâmica das aulas de turmas em uma escola noturna, que atendesse estudantes da EJA, e 

que ocorresse dentro dos limites do tempo pedagógico regular. Ao destacar essas minhas 

preocupações, quero deixar ciente a outros professores ou leitores que tudo que realizei 
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ocorreu em uma escola real, em condições escolares regulares. Assim, buscarei, ao longo da 

descrição das aulas, relatar as descobertas, avanços, recuos e preocupações que marcaram o 

desenrolar dessa minha experiência. 

 A pesquisa bibliográfica que realizei ao longo do processo de construção do projeto 

de pesquisa, assim como as reflexões que realizei ao longo das aulas, como mestrando do 

Profsocio, foram fundamentais para tornar-me professor/pesquisador que busca romper com 

a rotina pragmática de ministrar aulas, em que não há o hábito de pensá-las criticamente, nem 

traduzir os marcos legais na prática didática. Essa outra postura que o mestrado nos imbuiu, 

permitiu uma tomada de consciência do meu papel como professor e da minha prática, além 

da identificação das limitações inerentes a minha prática docente e o reconhecimento da 

necessidade de construir alternativas. 

 A definição de um planejamento anual é um desafio que se apresenta a todos os 

professores de Sociologia, diante da falta de definição de um conjunto de conteúdos mínimos 

que devem ser abordados em cada série ou módulo do ensino médio. Essa encruzilhada é 

apontada pelas OCNEM como algo positivo ao ressaltar que a falta de um conjunto de 

conteúdos mínimos a serem abordados na educação básica deixa o professor com autonomia 

para a definição de um percurso. Na minha experiência específica, considero esse um grande 

desafio a minha prática docente devido a três aspectos principais: minha formação é em 

história, dessa forma não tive uma formação específica e nem continuada para lecionar 

Sociologia; além disso, no meu espaço de trabalho não há outros professores de Sociologia 

com quem poderia planejar e discutir sobre essas questões; em terceiro lugar, além de 

sociologia leciono outras três disciplinas (Filosofia, Geografia e História), o que dificulta 

uma maior dedicação a esse componente. 

 Apesar da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco ter produzido, em 2013, 

um documento para a orientação curricular de todas as disciplinas, onde são apontados um 

conjunto de habilidades a serem utilizadas na construção dos planejamentos, a definição dos 

conteúdos continua sendo uma atribuição do professor, que, segundo nosso entendimento, 

resulta em uma multiplicidade de currículos em uma mesma rede, pois ao compararmos o 

planejamento de diferentes professores de Sociologia da EJA na cidade de Caruaru, 

percebemos que provavelmente serão recortes distintos. Isso ocorre devido à possibilidade 

de os professores interpretarem esse documento de diferentes maneiras. Por exemplo, quando 

escolhemos como tema das aulas de sociologia a “Cultura”, é possível realizarmos a partir 

de diferentes recortes ou ser trabalhado em diferentes módulos, pois essa definição fica a 

cargo do professor, sem nenhum tipo de orientação. Desta forma, percebo que essa autonomia 
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tem como desdobramento uma fragmentação do ensino de Sociologia, já que cada professor 

constrói um currículo excessivamente singular. 

  As orientações curriculares do Estado de Pernambuco para a EJA, em Sociologia, 

trazem como referência para a construção do planejamento, pelos professores, núcleos 

conceituais e expectativas de aprendizagem. O núcleo 2, Cultura, Identidade e Diversidade, 

é o que contempla conceitos da Antropologia, como podemos aferir: 

Tabela 3 - Núcleos conceituais, temáticas e expectativas de aprendizagem definidos nas PERNAMBUCO - 

PCS-PE (2013) 

NÚCLEOS 

CONCEITUAIS 

E TEMÁTICOS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM MÓDULOS 

I II III 

2 

CULTURA 

IDENTIDADE E 

DIVERSIDADE 

EA1 - Compreender a relação ser humano/cultura no processo de 

Humanização e constituição dos diferentes grupos socioculturais e 

seus mecanismos de sustentação (liderança, normas, símbolos e 

valores). 

 

 EA2 - Identificar os elementos que caracterizam as culturas em 

diferentes sociedades, cultura material e imaterial, bem como 

reconhecer o patrimônio cultural existente. 

 

 EA3 - Compreender os processos de interação social, cultural e 

intercultural; de relações étnico-raciais e de gênero; o controle 

social e seus tipos; os movimentos culturais, inclusive a 

contracultura, e seus impactos na vida política e social. 

 

 EA4 - Apreender o conceito de identidade cultural, percebendo a 

si e ao outro no contexto da diversidade, com suas manifestações, 

respeitando as diferenças e promovendo estratégias de inclusão. 

 

 EA5 - Analisar os processos ideológicos político de produção e 

sustentação da indústria cultural. 

 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

 Podemos constatar que as PCS-PE (2013) contemplam as três áreas das ciências 

sociais e que o núcleo conceitual 2 é o que inclui referências mais diretas a temas 

regularmente tratados pela antropologia. A generalidade como tais “expectativas de 

aprendizagem” são colocadas deixa os conteúdos como sendo uma atribuição dos 

professores, o que, na minha percepção, por um lado é positivo, pois garante autonomia aos 

professores para contextualizarem os planejamentos, mas por outro pode isolar e fragmentar 

as diferentes abordagens dos conteúdos, agravada pelo problema crônico na formação básica 

e na formação continuada dos professores da disciplina. 
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 Toda essa discussão que até agora fiz, tem como objetivo explicar as reflexões e os 

desafios que acompanharam o processo de construção da intervenção e da sequência didática 

que foi construída, construção essa pautada na pesquisa bibliográfica, na consulta de 

documentos oficiais e, principalmente, na reflexão a partir da minha experiência docente. 

Esse exercício me permitiu vislumbrar outros caminhos para o ensino de sociologia a partir 

da consciência dos caminhos que percorri e de outros que nunca trilhei. 

 Essa sequência didática, que construí e apliquei, teve como tema “A produção da arte 

em barro do Alto do Moura e o seu contexto social”, na qual tive como objetivo abordar, na 

sala de aula, essa produção artística da cidade como conteúdo escolar, por meio de conceitos 

e teorias próprios da antropologia, e promover junto com os alunos um olhar das ciências 

sociais sobre uma temática que faz parte da cidade onde os estudantes vivem, convergente 

com o conceito de “imaginação sociológica” de Mills (1972), que pontua que o papel da 

sociologia é desenvolver nos sujeitos a capacidade de pensar sociologicamente o mundo em 

que vivem. Sobre a importância do pensar sociologicamente, esse autor destaca que: 

A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário 

histórico mais amplo, em termos de seu significado para a vida íntima e para a 

carreira exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhe levar em conta como os 

indivíduos, na agitação de sua experiência diária, adquirem frequentemente uma 

consciência falsa de suas posições sociais. (MILLS, 1972, p. 11) 

 A ideia de imaginação sociológica destacada por Mills é inspiradora para 

entendermos que, muito mais do que abordarmos e definirmos conteúdos nas aulas de 

Sociologia, devemos ter sempre como principal objetivo o desenvolvimento da capacidade 

dos estudantes pensarem criticamente o mundo em que vivem. Portanto, busquei a partir da 

construção e aplicação dessa sequência, que as aulas de Sociologia não estivessem limitadas 

à descrição de conceitos e teorias da Sociologia que chegam prontos aos alunos, mas que 

fosse produtora de sentidos. 

 A sequência didática é uma construção a partir de uma reflexão contextualizada, com 

objetivos, cronogramas, atividades e conceitos para um contexto já conhecido. Apesar disso, 

ao longo de sua execução muitas vezes é necessário mudança de curso, pois é da natureza da 

vivência das aulas que nos deparamos com novas situações, pois a prática mostra que, ao 

longo do fazer, nos deparamos com demandas que não prevemos. A aplicação da sequência 

me fez mudar o curso das coisas algumas vezes, assim como o ritmo pedagógico também se 

mostrou diferente, visto que tive, inclusive, de ampliar o número de aulas em mais uma para 

dar conta dos objetivos definidos. 

 Na construção e aplicação dessa sequência didática, sempre tive o cuidado de não 

repetir os erros que apontei ao longo do primeiro capítulo (aulas conteudistas, desconectadas 
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do contexto social dos estudantes e que não abordam as três áreas das Ciências Sociais). 

Além disso, adotei estratégias e instrumentos metodológicos que pudessem romper com aulas 

monologas, nas quais o professor expõe suas concepções e direciona uma interpretação única 

dos objetos do conhecimento pelos estudantes. No intuito de romper com essa prática, mesmo 

nos limites das quatro paredes da sala de aula, tive a preocupação de trazer peças de barro 

produzidas no Alto do Moura, depoimentos por meio de vídeos e a fala do próprio artista por 

meio de uma oficina na escola, permitindo, assim, que o estudante pudesse realizar uma 

leitura sociológica dessa produção cultural de forma direta. 

3.2 A aplicação da sequência didática: a arte do Alto do Moura em uma perspectiva 

socioantropológica 

 A sequência didática foi definida para ser vivenciada ao longo de seis aulas, na 

primeira unidade, com alunos do III módulo da EJA, nas turmas “A” e “B”, contemplando 

os 79 estudantes matriculados nas respectivas turmas, mas, diante das demandas, tivemos 

que alterar o ritmo previsto. Ressalte-se que esse conteúdo e as atividades aplicadas ao longo 

de sua execução integraram a avaliação bimestral. Ao descrever, a seguir, de forma 

minuciosa, a dinâmica das aulas que foram aplicadas a partir da sequência e as reflexões que 

realizamos, optamos por fazer essa descrição das aulas integrando as duas turmas, pois as 

aulas aconteceram nos mesmos dias e, apesar de cada turma ter suas especificidades, 

percebemos que a dinâmica foi muito semelhante. A Tabela 04 apresenta os temas das aulas 

da sequência didática e as datas em que as aulas foram dadas, como as aulas das duas turmas 

ocorreram sempre no mesmo dia utilizarei uma só tabela. 

Tabela 4 - Cronograma das aulas e atividades realizadas 

Tema Atividade Data 

O Alto do Moura e sua relação 

com a produção da arte em 

barro. 

Apresentação da temática, através da 

utilização de slides e exposição oral 

14/02/2019 

A arte do Alto do Moura 

 

Exposição dos conceitos e leitura de texto. 21/02/2019 

A arte do Alto do Moura Leitura de texto e produção de mapa 

conceitual. 

28/02/2019 

A relação entre as temáticas Em trio, leitura de biografias de artistas do 13/03/2019 
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das peças e o contexto social 

dos artistas 

Alto do Moura e interpretação de suas peças a 

partir de leitura de imagem, e em seguida 

produção de um relatório. 

Conhecendo o cotidiano dos 

artistas do Alto do Moura. 

Palestra com artistas do Alto do Moura e 

oficina de produção de bonecos em barro. 

 

26/03/2019 

Aspectos sociais, econômicos 

e técnicos que envolvem a 

produção da arte no Alto do 

Moura. 

Exibição de documentário “A herança do 

mestre Vitalino” e produção de relatório 

individual. 

27/03/2019 

Aspectos sociais da arte do 

Alto do Moura e da sua 

produção 

Debate sobre as atividades realizadas nas 

últimas aulas e sobre os aspectos sociais que 

foram identificados ao abordar a temática. 

03/04/2019 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

 

A construção da sequência didática, em que tive que pesquisar e produzir material 

para subsidiar o trabalho ao longo das aulas, foi para mim um momento de descoberta, pois 

apesar de já ter lido e pesquisado sobre a temática durante minha graduação, e já ter 

produzido um texto sobre essa produção artística, percebi nesse momento de pesquisa o 

quanto essa produção era rica em possibilidades. Por meio dessa reflexão mais densa sobre 

as possibilidades que essa produção poderia significar como material para as aulas de 

Sociologia, identifiquei uma série de questões que antes não havia percebido, e esse momento 

de descoberta foi instigante, pois me fez vislumbrar os impactos que essa temática poderia 

trazer para os estudantes. 

3.2.1 Aula 01: Apresentação da temática 

 Nessa primeira aula, antes de falar da temática da aula, busquei identificar os 

conhecimentos prévios dos estudantes em relação a alguns conceitos e temas que iríamos 

trabalhar ao longo da sequência didática. Para tanto, iniciei um diálogo questionando-os 

sobre o que sabiam a respeito do que era cultura. Registrei no quadro a fala deles, debatemos 

e, em seguida, escrevi o conceito de cultura abordado por Arantes. Ao apresentar o conceito 

de cultura como algo plural, alguns alunos relataram que a ideia de cultura que possuíam era 
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algo mais restrito. Nesse momento, o aluno César4 III Módulo “B”, deu uma série de 

exemplos do que para ele não era considerada cultura, como por exemplo, a culinária e 

determinadas tipos de músicas, como o Funk ou a música brega, mas que, a partir da ideia de 

cultura que apresentei, ele havia percebido que cultura seria algo bem mais amplo. 

 No segundo momento, ao interrogá-los sobre os conhecimentos que possuíam do Alto 

do Moura e da arte que lá é produzida, pude perceber que, mesmo essa comunidade estando 

localizada na cidade dos estudantes, a 6 km da escola, muitos não conheciam a comunidade. 

Já outros que conheciam aquele bairro para lá se dirigiam em busca de diversão em festas no 

período junino ou para bares nos finais de semana, mas sobre a importância da arte que lá é 

produzida poucos mencionaram saber. Assim, busquei envolvê-los na discussão, 

questionando-os, tendo alguns alunos participado e outros se mantiveram em silêncio. 

  Os poucos estudantes que demonstraram que tinham conhecimentos prévios sobre a 

arte figurativa do Alto do Moura a percebiam como um mero objeto de decoração. Dessa 

forma, esse diálogo foi muito importante, pois comprovou a nossa hipótese inicial de que os 

estudantes possuem pouco conhecimento e davam pouco valor às especificidades culturais 

da cidade em que vivem. Essa constatação me fez comprovar o quanto a escola está distante 

didaticamente, do lugar onde ela está localizada, por não estabelecer pontes entre a sala de 

aula e o contexto social e histórico dos estudantes. No conjunto das reflexões realizadas por 

Paulo Freire, ao longo de sua obra, sobre a importância do professor tomar a realidade 

concreta dos estudantes como conteúdos escolares, ele aponta alguns caminhos, quando faz 

a seguinte provocação: “Por que não estabelecer uma ‘intimidade’ entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? ” 

(FREIRE, 1996, p. 30). 

Após essa conversação inicial, apresentei a temática da aula, em que ressaltei que 

iríamos, nas próximas semanas, realizar uma observação da arte figurativa do Alto Moura, 

através de um olhar sociológico, para buscarmos entender a relação dessas peças com o 

cotidiano dos produtores. Em seguida, apresentei slides, fotos e textos sobre o Alto do Moura, 

que introduziram as peças, a fala dos produtores, assim como um pouco da história da 

comunidade. Ao abordar essa temática, mostrando as peças, a forma como são produzidas, 

pretendi despertar nos estudantes uma reflexão sobre a relação entre essas peças e o cotidiano 

                                                 
4
 Ao longo da descrição das etapas da intervenção, utilizarei a fala dos estudantes colhidas durante as 

entrevistas e trechos dos diários de campo, os estudantes serão identificados com os seus nomes reais e a 

identificação da sua respectiva turma, optamos em identificar as falas dessa forma, após termos recebido a 

autorização escrita de todos os participantes e termos refletido que essa identificação não representaria nenhum 

dano à imagem dos alunos. 
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dos artistas. O objetivo era que os estudantes, mesmo aqueles que conheciam a comunidade 

e as peças que lá são produzidas, pudessem lançar outro olhar, subsidiados pelos conceitos e 

metodologias das ciências sociais. 

 Alertei a todos que em nosso trabalho ao longo dos próximos dias seria importante 

que eles construíssem uma interpretação daqueles objetos artísticos não restrita ao que se 

escreveu sobre eles, mas mediante a uma observação metódica e direta, incentivando que eles 

fossem autônomos e interpretassem essas peças a partir desse contato. 

Dediquei os últimos dez minutos da aula para apresentar o nosso projeto de 

intervenção e os dois momentos em que ele seria executado: o primeiro momento seria 

vivenciado na escola, por meio de um conjunto de aulas ministradas na sala de aula; já no 

segundo momento, seriam realizadas três aulas de campo, nos sábados à tarde, com um grupo 

de alunos que seriam posteriormente selecionados, mediante a disponibilidade e interesse em 

participar da atividade. 

3.2.2 Aula 02: Apresentando os conceitos 

 Um dos grandes desafios dessa aula foi trabalhar os conceitos em torno da temática 

que estávamos abordando, mas sem reproduzir estereótipos e nem impor lentes a partir das 

quais os estudantes passariam a olhar essa produção cultural. Por outro lado, existia um 

enorme desafio, que era debater a forma como esses conceitos são produzidos dentro de uma 

lógica e de um contexto, com uma linguagem adequada e compreensível para estudantes da 

educação básica e dentro dos limites do tempo que a EJA nos impõe. Mesmo sem apresentar 

a biografia e as teorias de Tim Ingold, busquei, nessa aula, a partir de minhas próprias leituras 

sobre as contribuições desse autor, apresentar aos estudantes as culturas como algo vivo. Esse 

exercício foi muito desafiador, pois tentei refletir com eles que, apesar do conceito “cultura 

popular” ser adequado para nos referirmos à Arte do Alto do Moura, teríamos que repensar 

esse conceito pensando a multiplicidade e a dinâmica da cultura em questão. 

 Nessa aula, apresentei, por meio de uma exposição oral, da leitura de texto e mapa 

conceitual, os conceitos: cultura popular, cultura erudita, etnocentrismo, relativismo cultural, 

patrimônio cultural e hibridismo cultural, chamando a atenção dos estudantes sobre o fato de 

que os conceitos nos ajudam a compreender e analisar a realidade, mas eles são ferramentas 

que devem ser vistas criticamente, não verdades acabadas.  

 Durante esse momento de apresentação dos conceitos, fiz uma reflexão sobre o 

etnocentrismo, e escrevi uma citação de Laraia (2001), que destaca esse risco de se 

hierarquizar as culturas. Por outro lado, chamei a atenção de todos para a importância de 
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confrontarmos os conceitos e compreendermos suas lógicas. Não sei se foi pretensioso da 

minha parte acreditar que seria possível aos estudantes, além de conhecerem o significado 

desses conceitos, conseguirem entender a lógica a partir da qual foram criados, mas acredito 

que foi possível a eles perceberem que os conceitos são limitados frente a heterogeneidades 

das culturas. 

  Para finalizar essa aula, distribuí um texto que produzi com trechos do livro “Tempos 

Modernos, Tempos de Sociologia” (2016) para que eles pudessem ler e entender o 

significado de cada conceito apresentado. Como estávamos no final da aula, não teria como 

fazermos uma discussão a partir da leitura do material selecionado. Dessa forma, pedi para 

que lessem em casa, pois essa discussão seria muito importante para realizarmos a atividade 

da próxima aula. 

 Como os alunos da EJA não possuem livro didático, quando precisamos trabalhar 

com textos didáticos para subsidiar as aulas, o professor tem duas opções: ou produzir um 

texto, ou selecionar capítulos de livros didáticos e fazer cópias, pois nem sempre a escola 

tem impressoras e papel disponíveis para atender a essa demanda. Desse modo, entregamos 

com antecedência o material a um representante da turma para que os alunos reproduzam o 

material. 

3.2.3 Aula 03: Refletindo e instrumentalizando os conceitos 

 Os alunos foram organizados em duplas com o propósito de, a partir da leitura do 

texto distribuído na aula anterior, que abordava os conceitos de cultura, cultura popular, 

cultura erudita, etnocentrismo, relativismo cultural, patrimônio cultural e hibridismo, eles 

pudessem conhecer o significado de cada um desses conceitos, debatessem e produzissem no 

caderno um mapa conceitual sobre eles. Em seguida, apresentei, por meio do projetor, a 

biografia e peças de dois artistas (ver imagem 6 e 7), um do Alto do Moura (Manuel Eudócio) 

e outro com formação acadêmica (Francisco Brennand), para que eles, após terem realizado 

a leitura dos conceitos, pudessem identificar, a partir desses artistas, a lógica que embasa a 

utilização dos conceitos cultura erudita e cultura popular. Chamei suas atenções para o caráter 

etnocêntrico e autoritário que, na maioria das vezes, se utiliza esses conceitos de forma 

hierarquizada. 
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Figura 6 - Rezadeira - Manuel Eudócio 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Figura 7 - Escultura “A Bailarina” de Francisco Brennand, 2011 

 

Fonte: Disponível em: http://www.galaleiloes.com.br/catalogo.asp?Num=8086. Acesso em: 04/02/2019 

 O objetivo dessa atividade não era colocar em caixas conceituais esses artistas, mas, 

em um primeiro momento, levar o aluno a identificar de forma prática os conceitos de cultura 

popular e cultura erudita, para, em seguida, problematizar essa definição. Neste momento 

busquei provocá-los sobre a validade dessa lógica hierarquizada, na qual o popular, por ser 

um contexto de classes sociais subalternizadas, tem sua expressão artística menos valorizada, 

além de refletir com eles sobre a discrepância econômica e social do contexto de um artista 

em relação ao outro. Finalmente, foi possível mostrá-los que é preciso olharmos essa arte não 

a partir do que se fala dela, mas buscando entendê-la a partir do seu contexto social, do seu 
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significado para os que produzem e se relacionam com ela, pois essa experiência nos permite 

uma multiplicidade de interpretações que são ocultadas pelos conceitos. 

 Durante o debate que realizamos no final da atividade, o Aluno Edson, do III “B”, 

que já foi ao Alto do Moura e adquiriu peças de um artista, fez uma comparação interessante, 

que terminou por acalorar o debate. Este aluno comparou os preços de uma peça de um artista 

do Alto do Moura e de um artista como Francisco Brennand5, que é considerado um artista 

erudito. Outra aluna, Simone, afirmou que o valor de uma peça estava muito relacionado ao 

lugar em que o artista vive. Busquei, a partir desses dois exemplos, relacionar a ideia de 

erudito e popular a uma dimensão econômica, social e ao processo de formação desses 

artistas6. Essas contribuições dos alunos da turma “B” busquei levar para a turma “A”. 

 Fiz uma exposição de 10 minutos, no início da aula, e acertei que eles teriam 20 

minutos para a produção do mapa conceitual e 15 minutos para o debate. Esse momento do 

debate se estendeu por 25 minutos. Contei com a compreensão do professor da aula seguinte 

para poder concluir a atividade, mas percebi que várias duplas não conseguiram concluir o 

mapa conceitual. Sendo assim, pedi que eles concluíssem em casa, pois atribuiria uma 

pontuação a essa atividade. 

 Essa atividade tinha como objetivo que os estudantes compreendessem o significado 

e a lógica de cada conceito e que percebesse as limitações inerentes a cada um deles frente à 

heterogeneidade que caracteriza as culturas humanas. Busquei nortear essa discussão a partir 

de minhas leituras sobre as contribuições de Tim Ingold (2012) e Manuela Carneiro da Cunha 

(2009). 

3.2.4 Aula 04: Relacionando as peças figurativas com o contexto social em que são 

produzidas 

 Propus, no início da aula, um exercício que denominei de “Imaginação Sociológica” 

a partir do conceito descrito por Mills (1972), como uma habilidade que deve ser construída 

pelos estudantes ao longo das aulas de Sociologia. Muito mais do que acumularem conteúdos 

                                                 
5
 Francisco Brennand (1927-2019) foi um artista plástico pernambucano que estudou em escolas de 

belas artes na França e na Itália e durante mais de 70 anos dedicou-se à pintura, escultura e desenho. A partir 

de 1970 transformou uma antiga cerâmica pertencente ao seu pai em seu atelier e em uma grande Galeria. Suas 

peças estão presentes em inúmeros espaços públicos na cidade do Recife, e sua obra é conhecida mundialmente. 
6
 Refletir junto com os estudantes durante essa aula, a partir da biografia e da arte de Manuel Eudócio e 

Francisco Brennand, a lógica econômica e social a partir da qual se estruturam a ideia da arte popular e da arte 

erudita, mas neste momento da escrita percebo que poderíamos problematizar essa reflexão, observando de que 

forma as diferenças étnico-raciais, regionais ou de gênero podem determinar o prestígio social dos artistas e a 

valorização de sua arte. Pois identifico que no Alto do Moura entre os artistas da primeira geração, as mulheres 

artistas e sua arte eram invisibilizada, apenas dona Ernestina conseguiu um pequeno reconhecimento, como 

destacou Audir José da silva (2016). 
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sociológicos, os estudantes devem aprender a pensar o contexto social em que vivem 

sociologicamente. O objetivo que apresentei aos discentes, no início da atividade, era que 

eles exercitassem sua autonomia para pensar e interpretar sociologicamente a produção 

artística do Alto do Moura. 

 Como já havíamos trabalhado essa temática nas três últimas aulas, os estudantes já 

haviam sido provocados a olhar para essa produção artística a partir de uma perspectiva 

crítica. Por outro lado, a discussão conceitual que foi realizada na aula anterior e a 

problematização sobre as contradições e possibilidades que envolvem os diferentes conceitos 

possibilita a eles utilizarem as mesmas com certa segurança. 

 Para viabilizar essa atividade, pesquisei anteriormente a biografia e as peças 

produzidas por oito artistas (ver figura 8) dessa comunidade que trabalham principalmente 

com peças figurativas. Assim, imprimi um texto7 com a biografia de cada um e imagens de 

suas peças para subsidiar a análise e discussão dos estudantes. Listo abaixo os artistas 

selecionados e um trecho do perfil apresentado aos alunos: 

Tabela 5 - Dados dos artistas 

Artista Biografia 

 Elias F. 

Santos. (1924-

2014) 

Seu verdadeiro nome é Joaquim Francisco dos Santos, mas assinava suas 

peças com o nome Elias F. dos Santos, 1º discípulo de Vitalino. Elias foi um 

escultor com uma técnica refinada na modelagem, suas peças eram dotadas 

de um movimento que não era comum aos demais artistas, suas peças de 

vaquejada e figuras de São Jorge foram suas mais importantes. 

Ernestina 

Antônia 

(1919-1997) 

D. Ernestina foi a primeira artesã do Alto do Moura a produzir peças 

figurativas, apreendeu com o mestre Vitalino e em suas peças retratava 

principalmente cenas do cotidiano rural. 

Luiz Antônio 

(1935) 

Luiz Antônio é atualmente o artista mais antigo em atividade, faz parte da 

primeira geração de artistas, se dedica a produção de peças figurativas e sua 

temática reflete as transformações sociais e econômicas que ocorreram na 

cidade, pois ele retrata principalmente trabalhadores do ambiente urbano. 

                                                 
7
 Os textos que subsidiaram a atividade realizada pelos estudantes, contendo a biografia e a obra de alguns dos 

principais artistas do Alto do Moura, tiveram como fontes o Livro o Reinado da Lua, o site da Fundaj(), o site 

do artesanato de Pernambuco() e o site arte popular do Brasil(). 
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 Manoel 

Galdino 

(1924-1997) 

Galdino além de escultor era poeta, para cada peça que produzia fazia um 

poema para explicar a história daquele personagem, além disso suas peças 

eram surrealistas, ele as produzia aliando fantasia e realidade. Esse seu estilo 

pouco comum na comunidade atraia um público mais refinado e disposto a 

pagar um valor maior por essas peças. 

Manuel 

Eudócio 

(1931-2016) 

Era cunhado de Zé Caboclo e juntamente com ele introduziu novas técnicas 

e temáticas na produção de arte figurativa, além disso, Manuel Eudócio foi o 

primeiro artista a profissionalizar sua produção, montando uma oficina e 

contratando auxiliares para pintar e cozinhar suas peças o que lhe garantia 

uma grande produção. Eudócio conseguiu em vida o reconhecimento social 

e econômico, que não foi possível aos primeiros mestres e em 2002, recebeu 

da Secretaria de Cultura do estado de Pernambuco o título de patrimônio 

Vivo8. 

Marliete 

Rodrigues 

(1957) 

Filha de Zé Caboclo um importante artista da comunidade, Marliete trabalha 

com a modelagem do barro desde a sua infância e há mais de trinta anos tem 

se dedicado exclusivamente a produção de peças em miniaturas, suas peças 

são comercializadas por um valor bem maior do que a média dos demais 

artistas da comunidade. 

Severino 

Vitalino 

(1940-2019) 

Severino foi o quarto dos sete filhos de Vitalino, e o mais fiel ao estilo do 

pai, trabalhou até os últimos dias de sua vida modelando peças figurativas, 

reproduzindo em sua maioria temas criados pelo seu pai. O artista foi pai de 

13 filhos dos quais a maioria sobrevive a partir da modelagem do barro. 

Zé Caboclo 

(1921-1974) 

Foi um dos primeiros artesãos do Alto do Moura que passou a produzir peças 

figurativas, após a chegada do mestre Vitalino na comunidade em 1948. Zé 

Caboclo retratava principalmente cenas do cotidiano rural e folguedos (Boi 

                                                 
8
 Em 2002, por meio da (Lei nº 12.196, de 2 de maio de 2002) o Governo do estado de Pernambuco por meio 

da secretaria de Cultura estabeleceu o título de Patrimônios Vivos de Pernambuco, que são mestres da   , de 

notório saber, reconhecidos como   do Estado, que recebem este título através de um concurso público no qual 

todos os anos, três novos Patrimônios Vivos são nomeados pelo Governo do Estado de Pernambuco, e apoiados 

com o objetivo de preservar seus múltiplos saberes, fazeres, memórias e histórias. A lei, além de permitir a 

preservação e valorização das manifestações populares e tradicionais, garante as condições para que sejam 

repassadas às novas gerações de aprendizes. 
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de bandeira, maracatu e Reisado). o artista introduziu novas técnicas na 

modelagem de barro como os olhos pintados, o uso de arames e a pintura 

com tinta à óleo, que foram incorporados pelo próprio Vitalino. 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

Figura 8 - Fotografias com peças de diferentes temáticas que foram utilizadas na atividade de interpretação 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 Inicialmente, os estudantes foram agrupados em trios. Em seguida, distribuí os textos 

contendo a biografia de artistas do Alto do Moura, acompanhados com imagens de algumas 

esculturas desses artistas. Solicitei aos estudantes que fizessem a leitura dos textos, 

observassem as obras, debatessem e buscassem identificar a relação da obra desses artistas 

com o contexto social no qual as peças foram produzidas para, em seguida, descreverem a 

temática daquelas peças e sua relação com o contexto social desses artistas. 

 Essa atividade foi bastante proveitosa e eles, em sua maioria, ficaram concentrados 

realizando a atividade. Vários trios solicitaram a minha presença durante a atividade para 

tirar dúvidas e o que pude perceber foi que, por terem lido e discutido sobre os conceitos de 

cultura erudita e popular, muitos tiveram a necessidade de identificar essa definição. Ao 

perceber essa preocupação, chamei a atenção para a importância de olharem para essas peças 

e esses artistas além dos limites dos conceitos, e refletissem porque os artistas produziam 

determinada peça. 
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 O exercício foi muito rico em possibilidades, apesar de os estudantes não terem um 

contato direto com as peças ou com os artistas. A análise do material como foi realizado 

possibilitou uma interpretação direta de aspectos da cultura da cidade dos estudantes, 

permitindo, dessa forma, romper com um ensino de Sociologia limitado ao livro didático. 

Esse exercício exigiu dos estudantes o desenvolvimento de diferentes habilidades: pensar e 

interpretar sociologicamente, relacionar o contexto social dos artistas produtores com as 

temáticas abordadas e desnaturalizar a arte do Alto do Moura como meros objetos de 

decoração. 

 Uma outra questão que destacamos foram as dificuldades existentes para 

viabilizarmos o trabalho em grupo nas aulas de sociologia, principalmente no turno da noite, 

devido à limitação do tempo. Dessa forma, para conseguirmos concluir uma atividade com 

essas características, foi preciso pensar minuciosamente em algo que seja exequível em uma 

aula de 40 minutos, pois como se trata de alunos que trabalham durante o dia, eles não tinham 

tempo de terminar um trabalho em trio fora do espaço escolar. 

 Ao final da aula, recolhi as folhas em que os estudantes colocaram suas observações, 

pois esse material seria uma das atividades que seriam utilizadas para avaliar os estudantes 

nesse bimestre. O limite imposto por uma aula de 40 minutos impediu a realização, ao final 

da atividade, de uma discussão e reflexão a partir da atividade realizada. Mas, ao recolher o 

material, acertei com os estudantes que, posteriormente, teríamos um momento para 

debatermos as impressões de cada trio.  

Transcrevo abaixo um trecho da atividade de um dos grupos, que nos indica o tipo de 

interpretação que fizeram: 

Marliete ela cria sua arte se baseando no seu cotidiano, é uma arte criativa que na 

maioria das vezes são únicas, a maior parte dos artistas populares aprendem 

observando ou com os seus parentes. (Edson José e Guibson, III Módulo “A”)9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ao utilizar trechos dos diários de campo, trechos de atividades e falas dos artistas colhidas nas entrevistas, 

fui fiel a forma como eles falaram ou escreveram, reproduzindo de forma fidedigna esses trechos. 
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Figura 9 - Alunos realizando atividade no 3º Módulo “A” 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 10 - Alunos realizando atividade no 3º Módulo “B” 

 

Fonte: Acervo do autor 

3.2.5 Aula 05: O artista vem à escola: palestra e oficina de modelagem 

 Para atingir o propósito de contemplar, por meio da antropologia, aspectos da cultura 

da cidade dos estudantes, em um itinerário em que os estudantes assumissem o papel de 

sujeitos do conhecimento, percebi que seria necessário trazer para a escola sujeitos do 

contexto social que estávamos abordando. Assim os estudantes poderiam estabelecer um 
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contato direto com suas histórias, para tratar da produção artística do Alto do Moura num 

exercício baseado na ação de falar com os artistas e não apenas sobre eles. 

 Para essa noite, combinei, junto com a coordenação da escola, para realizarmos uma 

palestra com dois artistas do Alto do Moura. Eram eles Ademir José da Silva10, artesão e 

presidente da associação dos artistas e artesãos do Alto do Moura e sua mãe Josefa Regina 

da Silva, conhecida por Dona Deta, que produz brinquedos em barro.  

Tive que combinar com os demais professores a alteração do horário para podermos, 

dessa forma, juntar as duas turmas e realizarmos a atividade com eles juntos, pois somente 

dessa forma seria possível estendermos a atividade por um tempo suficiente para ouvirmos 

os dois artistas e os estudantes produzirem junto com eles algumas peças. 

 A frequência, nessa noite, foi menor11 do que de costume, devido à chuva forte que 

ocorreu no final da tarde. Assim, apesar de estarem matriculados 79 estudantes nas referidas 

turmas somente 44 alunos compareceram à escola e participaram da atividade. 

 O objetivo dessa atividade era estabelecer uma relação direta entre os artistas, os 

estudantes e a produção das peças, bem como possibilitar aos estudantes conhecerem o 

contexto social e a história dessa comunidade de artistas e artesãos a partir do depoimento de 

quem vive e trabalha na comunidade. Encontrei algumas dificuldades para viabilizar a 

realização dessa atividade. A primeira pessoa que convidei aceitou, de início, o convite e 

depois declinou, alegando que não tinha tempo. Em seguida, fiz o convite a D. Deta e ao seu 

filho Ademir, presidente da Associação dos Moradores e Artesãos do Alto do Moura, que 

aceitaram. D. Deta tem realizado oficinas em escolas privadas, em que recebe uma ajuda de 

custo por essas oficinas. Como o nosso campo de trabalho é a escola pública, não teríamos 

recurso para financiar essa gratificação. Expliquei aos dois e eles aceitaram essa condição, 

mas solicitaram que eu comprasse duas medidas de barro e providenciasse o transporte. Às 

18 h 40 min fui buscá-los na casa de D. Deta, no Alto do Moura. Eles trouxeram utensílios, 

peças prontas e o barro. Na escola, a coordenadora sensibilizou os demais professores a 

fazerem doações voluntárias e, ao final, foi possível gratificá-los com um valor simbólico. 

É preciso refletir que nem sempre, ou em todas as escolas, seria possível realizar essa 

oficina, pois como na escola pública não tem como remunerar um palestrante ou um 

                                                 
10

 Ademir Antônio da Silva têm 41 anos, é artesão e presidente da Associação dos artesãos em barro e 

moradores do alto do Moura - ABMAM, no biênio 2016-2019, durante sua gestão desenvolveu um conjunto de 

atividades voltadas para a preservação e valorização da produção de arte na comunidade. 
11

 Em dias chuvosos, ou nas sextas-feiras, ocorre a redução da frequência dos estudantes, pois como os alunos 

vêm, em sua maioria, de bairros distantes da escola, como Severino Afonso, José Carlos de Oliveira, Vila 

Andorinhas e Residencial Xique-Xique, e não contam com um transporte, a vinda para a escola é por si só um 

desafio. 
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oficineiro. É difícil conseguir alguém que realize essas atividades de forma gratuita. Para 

isso, seria importante criar condições institucionais no ensino público para que os mestres da 

cultura popular sejam valorizados em suas contribuições pedagógicas. 

 Ao chegar na casa de D. Deta, experimentei um momento de descoberta em relação 

à queima do barro. Ademir falou-me que as peças só são queimadas à noite, devido à fumaça, 

para não atrapalhar o movimento dos bares e restaurantes. Como foi um dia que choveu 

muito, ao chegar na comunidade foi interessante sentir o cheiro das peças queimando e o 

nevoeiro que essa atividade provoca, principalmente nas noites nubladas. Assim, foi muito 

interessante conhecer essa atmosfera, que só é possível conhecer à noite, e perceber que a 

experiência sensorial direta nos permite conhecer aspectos da cultura de um grupo, nem 

sempre sendo possível registrar em imagens. Esse momento foi muito importante para que 

eu percebesse o quanto o campo é importante para o trabalho educacional, além de 

compreender o quanto é pertinente a proposição de Da Matta (1981), quando fala que “o 

trabalho de campo é um rito de passagem”, explicando sobre o valor do campo para o nascer 

do antropólogo. 

 Como a frequência foi menor que o previsto e somente pouco mais de 50% dos alunos 

dos Módulos 3 “A” e “B” vieram para as aulas nessa noite, ficou confortável realizarmos 

uma só oficina, pois reunimos todos os estudantes no refeitório, colocamos uma mesa em um 

lugar mais elevado, com 16 bancos ao redor, onde D. Deta ficou o tempo todo modelando 

com suas mãos pequenas peças. Solicitei a ela que, durante seu trabalho, explicasse aos 

estudantes as técnicas para a produção dos bonecos. Ao lado, coloquei uma mesa com peças 

feitas pela artesã, já prontas, para serem e expostas e comercializadas. 

 Apresentei os dois aos estudantes e, em seguida, Ademir tomou a fala durante cerca 

de 20 minutos, explicando a história da família dele e a relação com a modelagem do barro, 

além da importância dessa atividade para as pessoas do Alto do Moura. Ademir ressaltou a 

importância desse contato dos estudantes através dessa palestra como uma forma de divulgar 

a arte produzida na comunidade. Os alunos mantiveram-se atentos e fizeram alguns 

questionamentos em relação à produção dessa arte como fonte de renda. 

 Durante sua fala, Ademir destacou o papel da Associação dos Artesãos do Alto do 

Moura no fortalecimento dessa atividade, estabelecendo parcerias, organizando eventos e 

coordenando a exploração da argila pelos artistas, ao palestrar o artista falou não apenas da 

produção da arte, mas a organização política da ABMAM voltada para a produção dessa arte. 

Essa sua fala me fez perceber a possibilidade de se contemplar a ciência política nessa 
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temática, algo que não havia atentado antes, o que é bastante interessante, pois possibilita 

contemplar as três áreas das ciências sociais através de uma única temática. 

Figura 11 - Palestra realizada por Ademir José da Silva – Presidente da Associação dos Artesãos em Barro e 

Moradores do Alto do Moura (ABMAM) 

 

Fonte Acervo do autor 

No segundo momento, ele passou a palavra a D. Deta, que se recusou a falar ao 

microfone, dizendo que não gostava de usar esse instrumento. Como sua voz era baixa e ela 

demonstrava timidez, dividi o grupo em dois, pedi que o primeiro grupo se aproximasse e 

sentasse em volta da mesa para escutarem o depoimento dela e modelassem junto com ela o 

barro. D. Deta começou a falar da sua história de vida e foi explicando como deveria se 

moldar o barro. Quando ela umedeceu as mãos em uma bacia com água que seria utilizada 

por todos, no primeiro momento alguns alunos, especialmente algumas meninas com as 

unhas produzidas na manicure, ficaram reticentes em sujar as mãos e pegar o barro, mas, aos 

poucos, foram interagindo e alguns ficaram apenas observando. 

 Assim, 26 alunos chegaram a modelar o barro e produzir algumas peças. Um grupo 

de oito alunos ficou disperso, momento em que os chamei para observar mais próximo, além 

de outros terem se empolgado e, a todo momento, faziam perguntas e pediam orientação para 

a produção das peças. Muitos fizeram panelas, como fazia D. Deta. Outros fizeram animais, 

personagens de desenhos infantis, objetos ou frutas. Os que fizeram panelas pediram para D. 

Deta fazer as tampas.  À medida que terminavam suas peças, colocavam na mesa ao lado das 

peças da artesã. 
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Figura 12 - D. Deta explicando como se modela o barro 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Figura 13 - D. Deta modelando o barro e ensinando aos estudantes as técnicas da modelagem 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 Essa experiência de trazer os artistas à escola para falarem de sua trajetória e 

produzirem suas peças, para que os estudantes conhecessem o processo de produção de uma 

peça, foi muito rica de possibilidades, além de ter sido uma experiência pedagógica que 

permitiu aos discentes interagirem com os artistas e perceberem essas peças como algo vivo, 

permitiu-lhes perceber elementos que a peça pronta não oferece. Saliente-se que a fala desses 

artistas trouxe conhecimentos que nenhum texto possibilitaria. Por meio do registro no diário 

de campo de uma das estudantes, pudemos identificar como eles perceberam esse momento: 



74 

 

Hoje tivemos o privilégio de conhecer dona Deta e o seu filho Ademir, Dona Deta 

produz brinquedos e pinta com as mãos, ela começou a arte de produzir aos 13 anos 

de idade, com sua mãe. Produz brinquedos de barro como cama, panelas, fogão, 

cavalos e bois. Ela comprou sua casa com a venda de cavalinhos, dona Deta tem 8 

filhos, mas somente 2 têm a sua profissão. (Jeane Martins, diário de campo, 

26/03/19 III “A”) 

 Destaco, também, que a vinda desses artistas para a escola foi importante, pois 

possibilitou a um grande número de estudantes escutarem e experimentar a produção da arte 

do Alto do Moura a partir da observação direta, da fala e do trabalho desses produtores, pois 

não seria possível levar todos para as aulas de campo, que seria a segunda parte do nosso 

trabalho, narrada no próximo capítulo. 

 Esse contato direto com o barro para aqueles alunos que, atendendo ao convite de 

Ademir e de D. Deta, modelaram o barro, foi uma experiência de conhecimento diferente do 

que habitualmente os estudantes vivenciam, visto que estavam conhecendo não por meio da 

leitura ou da exposição por parte do professor, mas sim por meios sensoriais, sentindo a 

umidade, a temperatura e a textura do barro, além de terem que realizar um esforço para dar 

forma ao barro a partir de suas ideias. A pretensão não era identificar ou formar novos 

artesãos, mas possibilitar essa imersão no mundo desses artistas. 

 Essa experiência de interação entre os estudantes e os artistas possibilitou um 

processo de descobertas muito significativo. Ao final da atividade, alguns estudantes 

perguntaram à artesã como faziam para cozinhar as peças que foram produzidas naquela 

noite. Ela combinou com eles que, quando as peças estivessem secas, eles as levassem na 

casa dela, que ela colocaria no forno junto com as dela e devolveria. Portanto, foi um 

momento de muita interação e criatividade, visto que alcançamos nosso objetivo inicial, que 

era possibilitar aos estudantes conhecerem essa arte além da materialidade de suas peças, 

mas conhecendo quem produz e ter experiência quanto ao processo de produção. 

 Ao final da oficina, Ademir propôs avaliar as peças mais bem-acabadas, pois ele 

premiaria com peças de D. Deta os estudantes que as fizeram e assim o fez. Recolhi todas as 

peças para secar e depois enviar para serem cozidas. Foi interessante que, nos dias seguintes, 

os estudantes, autores das peças, ficaram perguntando sobre suas produções, querendo vê-

las, enquanto outros levaram para casa para mostrar a outras pessoas. 

 A oficina se estendeu das 19h 30min às 21h 10 min.. Na volta para casa, Ademir 

relatou-me sobre o trabalho da associação para a divulgação da arte produzida na comunidade 

e demonstrou a sua satisfação em divulgar por meio dessa atividade, a arte do Alto do Moura. 

Percebi, por meio desse diálogo, que o contato era, para os artistas, uma forma de 
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reconhecimento social, além de possibilitar um momento de educação patrimonial12 para os 

estudantes. 

 Essa atividade de participação e observação direta do processo de produção de peças 

de barro por uma artista do Alto do Moura mostrou-se muito mais significativa para os 

estudantes do que se a tivessem apenas por meio de aula expositiva ou pela leitura de um 

texto didático. Sáez (2013) destaca essa importância do contato direto com o que se estuda 

quando afirma que “Não é a mesma coisa ouvir falar de uma batalha corpo a corpo que 

presenciá-la ou participar nela” (SÁEZ, 2013, p. 143). 

 Já Magnani (2002), em seu trabalho sobre a etnografia urbana e em sociedades 

complexas, faz importantes considerações acerca do uso da etnografia na 

contemporaneidade. Nesse trabalho, o autor descreve as possibilidades desse método para a 

compreensão da dinâmica cultural de contextos próximos da realidade de quem observa, que 

se caracteriza não mais “como um olhar de fora e de longe, apresento outra de cunho 

etnográfico, a que denomino de olhar de perto e de dentro”. Essa outra perspectiva, em que 

se olha a cultura, em que aquele que observa está próximo, exige uma postura de 

estranhamento. Essa experiência com D. Deta e com Ademir se fez nessa lógica, visto que 

os estudantes não estavam observando artistas de uma cultura estranha, mas pessoas que 

moram a poucos quilômetros de suas casas e que eles acreditavam conhecer seus hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 A Educação Patrimonial é um conceito que estruturou-se no Brasil a partir da década de 1980, e que 

envolve um processo de ensino-aprendizagem voltado para sensibilização e conscientização dos indivíduos, 

acerca dos bens culturais de sua comunidade, visando o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

contextualizada sobre o papel de cada indivíduo no processo de preservação do patrimônio cultural de sua 

comunidade. O IPHAN através de uma publicação que reflete sobre os fundamentos da educação patrimonial, 

aponta como objetivo da educação patrimonial “O que se almeja é a construção coletiva do conhecimento, 

identificando a comunidade como produtora de saberes que reconhece suas referências culturais inseridas em 

contextos de significados associados à memória social do local” (IPHAN, 2014, p. 20). 
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Figura 14 - Alunos assistindo à palestra no auditório da escola 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Esse momento, em que os estudantes se permitiram modelar o barro junto com D. 

Deta e experimentarem dar forma às suas ideias, foi uma experiência de descoberta e de 

diálogo com a artista e muitas perguntas surgiram a partir desse momento. 

3.2.6 Aula 06: O uso dos recursos audiovisuais como subsídio para a interpretação 

sociológica 

 Ao definirmos uma temática do contexto social local como conteúdo curricular na 

aula de Sociologia e que iríamos, nessa abordagem, priorizar conceitos, teorias e metodologia 

própria da antropologia, percebemos que seria necessário, para cumprimos esses objetivos, 

criar estratégias para que os estudantes conhecessem a cultura e o contexto social abordados, 

escutando a fala desses sujeitos e observando suas peças. Diante desse contexto, o ideal seria 

a realização da aula de campo com a participação de todos os estudantes. Como essa atividade 

não foi possível com todo o grupo e somente conseguimos concretizar com cerca de 25% dos 

estudantes (ver seção 4), tivemos, então, que buscar meios para oferecer aos estudantes, 

durante as aulas, materiais que permitisse um contato com esses sujeitos, suas histórias, suas 

falas e as peças que produziam.  

 Identifiquei que a exibição de vídeos poderia oferecer um recurso interessante para 

os estudantes conhecerem o contexto cultural do Alto do Moura, por meio de relatos, do 

registro do cotidiano dos artistas e seus depoimentos, pois seria um recurso importante para 

darmos conta dessas questões. 

 Após pesquisar, encontrei dois documentários e algumas entrevistas que tinham como 

tema a produção de arte no Alto do Moura. Selecionei um documentário de 23 minutos, “A 
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Herança de Vitalino” Ana Dipi (2000), produzido pelo SESCTV. Ele contém uma descrição 

da comunidade, o depoimento do museólogo Walmiré Porto e a entrevista com 5 artistas da 

comunidade, (Severino Vitalino, Manuel Eudócio, Everton Rodrigues dos Santos, Antônio 

Galdino e Marliete Rodrigues). Durante o vídeo, é mostrado o processo de produção de uma 

peça e diferentes temáticas que são abordadas. Sabemos que nunca a exibição de um vídeo 

substitui a riqueza de uma aula de campo, mas, dentro das limitações financeiras e temporais 

existentes, esse recurso significou um caminho para os estudantes perceberem a relação entre 

essa produção cultural e a organização social e econômica da comunidade, assim como os 

temas das peças com o contexto social. 

Antes da exibição do documentário, coloquei na lousa algumas questões que seriam 

utilizadas para a construção de uma síntese, a partir dos conteúdos trabalhados nas últimas 

aulas, sobre a produção de arte figurativa e artesanato do Alto do Moura, enfocando os 

seguintes elementos: 

a) A importância dessa produção para a comunidade; 

b) Como se dava o processo de aprendizagem desses artistas; 

c) A diversidade de temáticas, de técnicas e de perfis que integram essa produção. 

 Ao final da exibição, solicitei aos estudantes que construíssem um relatório a partir 

do documentário, norteado pelas questões que havia colocado na lousa. Nos minutos finais 

da aula, a maior parte deles iniciou a atividade solicitada e me entregou na aula seguinte. Por 

meio da observação dos trabalhos, percebi que, por meio do filme, foi possível aos estudantes 

ampliarem a compreensão sobre a relação social estabelecida entre o artista e sua obra. Uma 

das alunas dissertou da seguinte forma: 

O filme foi muito interessante e me fez conhecer o quanto a produção da arte do 

Alto do Moura foi importante para o desenvolvimento desta vila, e como o Mestre 

Vitalino foi importante para que as pessoas que moram lá aprendessem aquela arte, 

que é o principal meio de trabalho daquele pessoal. (Elionai Ramone, III módulo 

“B”) 
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Figura 15 - Exibição do documentário 

 

Fonte: Acervo do autor 

3.2.7 Aula 07: Socializando percepções: um momento de Feedback 

 Inicialmente, havia planejado a execução da sequência didática em seis aulas, mas foi 

necessária a ampliação, com mais uma aula, para termos um momento de avaliação. Ao longo 

das aulas, os alunos realizaram três atividades, que foram utilizadas na composição da nota 

bimestral, mas não conseguimos, devido ao tempo, fazermos um debate sobre o que 

produziram. Desta forma, devolvi as atividades realizadas nessas aulas e promovi um debate 

sobre suas descobertas, compreensões e dúvidas. Existe por parte da maioria dos estudantes 

uma resistência em apresentar trabalhos ou participarem de debates, pois ficam inseguros, 

dessa forma é preciso provocá-los, para que assim um maior número de alunos participe 

desse tipo de atividade. Como estávamos realizando a primeira aula de campo ao mesmo 

tempo em que executávamos a sequência didática, aqueles que participaram sentiram-se mais 

seguros em falar.  

 Nesse momento de discussão e até de avaliação das atividades realizadas e da 

temática abordada, busquei iniciar o debate fazendo algumas provocações. Perguntei a eles 

em que medida a abordagem da produção cultural do Alto do Moura nas aulas de sociologia 

foi importante. A maior parte das respostas convergia na importância de se conhecer com 

mais profundidade a nossa própria cultura. Um aluno (Williams, do III módulo “B”) relatou 

que “no início estranhou se trabalhar na aula de sociologia com um tema que parecia arte, 

mas que, no decorrer das aulas, foi percebendo o que a sociologia estava querendo nos 

mostrar”. Uma aluna do III módulo “A”, Dilcilene, disse que se surpreendeu com a 

quantidade de coisas que era possível conhecer por meio daqueles bonecos. 
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 Muitos estudantes destacaram que, durante essas aulas, o momento mais interessante 

foi quando D. Deta e Ademir vieram para a escola falar sobre sua história e mostrar como se 

produzia um boneco de barro. Maria Solange, do módulo III “B”, afirmou que “essa atividade 

nos fez perceber que um boneco é muito mais do que pensávamos que era, o seu fazer envolve 

muita coisa, que só ficamos sabendo depois da vinda de D. Deta”. A partir do relato que eles 

fizeram sobre a importância do contato com os artistas do Alto do Moura, questionei qual era 

a relação entre a organização social daquela comunidade, seus valores e sua história com a 

produção das peças. Como eu havia devolvido o material que eles produziram nas aulas 

anteriores, alguns alunos leram parte da atividade que realizaram, e pude perceber que a 

exibição do documentário foi muito importante para que eles percebessem essa relação, assim 

como a existência de uma diversidade de estilos de peças e perfis de artistas que lá vivem e 

produzem. 

 Busquei, também, nesse debate, mostrar para eles que determinados conceitos 

sociológicos que eles já estudaram em outros momentos poderiam ser explorados por meio 

dessa arte, por exemplo: Racismo, desigualdades de gênero, prestígio social e etc. Alguns 

alunos destacaram que a atividade que realizamos, na qual eles avaliaram a biografia dos 

artistas e as características de suas peças, foi muito importante, pois permitiu que eles 

percebessem que os temas abordados têm uma relação com acontecimentos do cotidiano 

desses artistas. 

 Dessa forma, essa aula caracterizou-se como um momento de avaliação sobre o tema 

trabalhado e as metodologias utilizadas. Os depoimentos revelaram que a abordagem dessa 

temática, as atividades didáticas e o percurso metodológico que optamos tiveram um bom 

rendimento, pois atingimos, em grande parte, os objetivos definidos na construção da 

sequência didática, os estudantes vivenciaram um processo de estranhamento e de 

desnaturalização diante de uma temática próxima do seu contexto social, bem como 

conheceram esse contexto por meio da fala desses produtores e exercitaram o raciocínio 

sociológico, pensando e interpretando um contexto social por meio de metodologia própria 

das ciências sociais. 

 Ao longo dessa seção apresentamos a aplicação da primeira parte do projeto de 

intervenção, onde descrevemos como ocorreu o processo de aplicação da sequência didática, 

enriquecendo com a fala dos estudantes e com reflexões sobre a experiência que realizamos. 

Já o terceiro capítulo será dedicado a apresentar a segunda parte da intervenção, no qual os 

estudantes vivenciaram uma experiência de pesquisa, com o uso das metodologias da 

antropologia. A primeira aula de campo ocorreu concomitantemente à aplicação da sequência 
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didática, o que possibilitou aos estudantes que participaram dessa aula de campo trazerem 

para sala de aula novos elementos para o debate. 
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4 A VIDA DO BARRO: O EXERCÍCIO ETNOGRÁFICO 

4.1 A pesquisa como metodologia de ensino 

 Desde as primeiras reflexões que realizei para a construção desse projeto de 

intervenção pedagógica, percebi um conjunto de lacunas no ensino de Sociologia, que 

reverberam na falta de sentido com que os conhecimentos abordados se apresentavam para 

os estudantes. Estudar Sociologia em geral tem estado muito mais relacionado a uma 

obrigatoriedade curricular, do que a uma possibilidade significativa na construção intelectual 

e de sentido. Os estudantes, ao não terem consciência da importância dessa disciplina na 

educação básica para a construção de competências interpretativas do mundo em que vivem, 

terminam por não se interessarem em compreender os conhecimentos da Sociologia. 

 A partir de tais reflexões, procurei construir uma proposta pedagógica que garantisse 

aos estudantes o desenvolvimento de habilidades para compreenderem a sociedade a partir 

dos subsídios fornecidos pela Sociologia, embasado no que orienta a OCNEM acerca da 

pesquisa como metodologia de ensino, na qual o estudante deve assumir uma posição ativa 

no processo de ensino aprendizagem. Assim, junto à aplicação da sequência didática descrita 

no capítulo anterior, busquei construir e executei, como segunda parte desse projeto de 

intervenção, um conjunto de aulas de campo, no qual os estudantes puderam estudar 

Sociologia, a partir da prática de pesquisa, utilizando-se de metodologia própria da 

Antropologia. 

 As aulas de campo foram realizadas ao longo de três sábados e contaram com a 

participação de 23 estudantes da EJA. Essa fase da intervenção significou um 

aprofundamento dos conteúdos que trabalhamos durante as 7 aulas da sequência didática, 

descrita no capítulo anterior, que apliquei para conhecer o universo sociocultural da arte 

figurativa do Alto do Moura. Como a proposta demandou atividades extraclasse, a maioria 

nos finais de semana, não foi possível envolver todos os alunos matriculados nessa segunda 

fase. Para contornar essa limitação, aqueles que vivenciaram a experiência no campo ao final 

da pesquisa socializaram os resultados e descobertas dessa experiência, com os demais que 

não participaram das atividades. 

 A pesquisa como uma metodologia de ensino na educação básica é, segundo as 

DCNEM (2012), uma metodologia que aproxima o estudante do seu contexto social e o 

instiga a buscar de forma metódica compreender o mundo, porém apesar da importância 

atribuída a essa ferramenta por pesquisadores e pelas diretrizes,  a sua prática não é 

amplamente adotada pelos professores, segundo Stacanela e Williamsen (2013) a pesquisa 
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em sala de aula ainda não é uma prática consolidada na educação básica brasileira, em que 

prevalecem metodologias tradicionais, como as aulas expositivas. 

A partir das pesquisas bibliográficas que realizei sobre o uso da pesquisa como uma 

metodologia de ensino e da observação empírica de como essa metodologia é utilizada nas 

aulas de Sociologia, percebi que educar pela pesquisa na educação básica é uma prática pouco 

experimentada, e quando decidi utilizar essa metodologia durante a realização dessa 

intervenção, estava enveredando por percursos pouco confortáveis e pouco experimentados, 

por mim e por outros professores com os quais conversei. 

Percebi ao longo da pesquisa bibliográfica a importância dessa metodologia de ensino 

para o desenvolvimento de um conjunto de competências e habilidades pelos estudantes: ela 

permite que eles, além de assumirem uma posição de protagonismo no processo de 

ensino/aprendizagem, passem a praticar a metodologia e os conhecimentos próprios das 

ciências sociais na compreensão do mundo em que vivem. A sociologia, dessa forma, assume 

um novo sentido para todos. 

 Na experiência de pesquisa que realizamos, junto com esses estudantes, ao longo de 

três sábados, foi possível perceber o quanto essa outra forma de conhecer foi significativa 

para todos os envolvidos. A Sociologia deixava de ser apenas mais um componente curricular 

obrigatório para se converter em um instrumento de leitura da sociedade que os circunda. A 

prática da pesquisa de campo, os usos do diário de campo, a realização das entrevistas e da 

observação participante, mostraram que a realidade social em que vivem possui muito mais 

significados do que eles supunham. Já as teorias, conceitos e metodologias que estudaram ao 

longo das aulas, forneceram aos estudantes subsídios próprios das Ciências Sociais para irem 

ao campo com um olhar metódico. 

 Ao longo deste capítulo irei descrever a dinâmica desse processo, que foi um 

exercício de descoberta em que professor e estudantes puderam perceber diversos aspectos 

da relação entre a arte e o artista do Alto do Moura, que apenas observando a materialidade 

das peças não conseguiríamos perceber. 

4.2 O exercício etnográfico 

 Pensar na etnografia como uma experiência de ensino, realizada por estudantes na 

educação básica é um desafio e até uma aventura. Se tomarmos como referência de etnografia 

aquela realizada pelos primeiros antropólogos que foram ao campo, como Malinowski ou 

Margaret Mead, seria algo impraticável, no nosso contexto, já que os estudantes não dispõem 

do mesmo tempo, nem teriam como ir a um campo distante do contexto social deles, como 
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fizeram esses antropólogos clássicos. Mas se tomarmos como ideia de etnografia aquela 

praticada pelos antropólogos contemporâneos, percebemos a possibilidade da utilização 

desse método de pesquisa, no contexto educacional que trabalhamos. 

 Saéz (2013) aponta as transformações que esse método passou ao longo do século 

XX, principalmente em relação ao campo, já que muitas pesquisas etnográficas passaram a 

ser desenvolvidas não apenas em locais distantes, mas também nos subúrbios, em fábricas, 

comunidades rurais e guetos, próximos do pesquisador. 

Ao nos aventurarmos nessa experiência de ensino, na qual vivenciamos junto com os 

estudantes um conjunto de aulas de campo, na qual por meio de um exercício etnográfico, 

buscamos conhecer e compreender os aspectos sociológicos inerentes ao processo de 

produção da arte no Alto do Moura. Essa ida ao campo apesar de ter ocorrido por um curto 

período de tempo, quando comparamos com o tempo que habitualmente é utilizado pelos 

antropólogos em suas pesquisas, foi muito coerente ao método etnográfico, na medida em 

que os estudantes estavam pesquisando sobre a produção cultural da cidade em que vivem, 

observando o trabalho dos seus produtores, escutando a fala desses artistas e experimentando 

o cotidiano social em que se produzem essas peças. 

Durante o período de levantamento bibliográfico identifiquei poucos trabalhos que 

abordavam o uso da etnografia como metodologia de pesquisa na educação básica. O único 

trabalho que possuía semelhanças com a nossa proposta foi o de Tatiana Moura (2015), 

resultado  de sua pesquisa no mestrado, no qual ela experimentou junto com um grupo de 

estudantes na cidade de São José do Belmonte-PE o uso da etnografia como ferramenta de 

pesquisa pelos estudante na observação da festa da Pedra do Reino, realizada naquele 

munícipio. Nesse trabalho a autora utiliza a etnografia como uma forma dos estudantes lerem 

o mundo, a partir da utilização das ferramentas metodológicas e teóricas da antropologia. 

Quando comparamos o nosso trabalho com o de Tatiana Moura (2015) percebo 

algumas semelhanças, pois metodologicamente seguimos uma direção semelhante. Já no 

aspecto pedagógico há consideráveis diferenças, pois nosso trabalho conseguiu envolver um 

maior número de alunos e está inserido no tempo regular da escola, o que não foi possível a 

Tatiana Moura (2015). Por não ser professora da turma, ela teve algumas dificuldades para 

viabilizar a realização das atividades, como a quantidade de alunos que foi pequena e as aulas 

em sala de aula que não puderam se estender por um maior número de semanas. Comparando 

as nossas experiencias percebo o quanto a existência de vínculos com a turma torna o trabalho 

mais profundo. 
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Antes de vivenciarem a experiência no campo os estudantes conheceram as 

características do método etnográfico, o papel do diário de campo e a importância da 

entrevista para a pesquisa (ver item 4.3). Mesmo não sendo uma apropriação desses conceitos 

com a profundidade de um acadêmico, eles foram para as aulas de campo com referências 

suficientes para vivenciarem essa experiência de conhecimento, baseada na vivência e na 

imersão do cotidiano dos sujeitos pesquisados. O objetivo não era que os alunos se 

transformassem em antropólogos, o que demandaria aprofundamento teórico e treinamento 

profissional impossíveis de serem alcançados nesse exercício. Minha intenção era propiciar, 

por meios antropológicos, a imersão dos estudantes no universo que pesquisávamos. 

Durante o período de aplicação da sequência didática apresentei a proposta da 

pesquisa e das atividades, que seriam realizadas ao longo das aulas de campo, e convidei 

alguns alunos a partir do envolvimento e disponibilidade de cada um em participar, já que 

são em sua maioria trabalhadores. Consegui a participação de 23 estudantes que foram 

posteriormente agrupados em quatro grupos, para participarem da oficina de produção de 

vídeo e das atividades realizadas ao longo das aulas de campo. 

As aulas de campo consistiram num exercício etnográfico, com caminhadas pelo Alto 

do Moura e de visitas a pessoas e instituições. Nessas atividades, os estudantes observaram 

a rotina dos artistas do Alto do Moura e a sua produção artística, viram peças e ouviram 

histórias, e também vivenciaram práticas, entrevistaram os artistas e dialogaram com eles. 

Foi realizado registro escrito em diário de campo, além de registro em áudio e vídeo, quando 

conveniente. Através dessas atividades buscamos conhecer o contexto em que essa arte é 

produzida, o mundo desses artistas, assim como as relações entre a produção dessa arte e a 

organização social da comunidade. O trabalho de campo foi algo novo e desafiador para os 

estudantes e para o professor, destaco que foi essencial a leitura bibliográfica que fiz com os 

estudantes, pois nos munimos dos conceitos metodológicos da antropologia e tomamos 

consciência de sua importância para o resultado da pesquisa. 

As aulas de campo foram vivenciadas em três momentos: na primeira aula os 

estudantes visitaram o Museu do Barro, a casa Museu Mestre Vitalino, O Memorial Mestre 

Galdino e a Associação dos Artesãos do Alto do Moura, com o objetivo de observarem e 

refletirem sobre as características da arte produzida no Alto do Moura e a história de alguns 

artistas.  Na segunda aula de campo, os estudantes conheceram o processo de produção da 

arte figurativa do Alto do Moura, mediada pela Associação dos Artesãos, em que 

acompanharam todas as etapas da produção de uma peça figurativa. Para o terceiro momento 

do trabalho de campo, selecionamos quatro artistas com variações de idade, sexo e com 
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diferentes características na produção da arte figurativa, visando representar a diversidade de 

perfis dos mais de 400 artesãos e artistas que habitam e produzem nessa comunidade. A partir 

de pesquisa exploratória e contatos preliminares realizados no final de 2018, foram definidos 

como interlocutores em nossas entrevistas os seguintes artistas: 

1- Josefa Regina da Silva (D. Deta) 73 anos, produtora de brinquedos em barro, há mais 

de 60 anos dedica-se a essa atividade, tendo ensinado aos seus filhos as técnicas de 

modelagem com o barro; 

2- Horácio Rodrigues 53 anos, filho do Mestre Zé Caboclo, produz principalmente peças 

autorais, atendendo a encomendas; 

3- Givanildo, 74 anos, diretor da associação dos artesãos do Alto do Moura, produz na 

maioria das vezes bonecos com temáticas tradicionais, principalmente uma produção em 

série, se dedicando a produção autoral apenas destinada a eventos como a Fenearte; 

4- Aparecida Rodrigues dedica-se exclusivamente a uma produção em série, com peças 

decorativas como as bonecas dondocas e africanas. Já produziu bonecos figurativos, mas 

devido a questões relacionadas ao mercado produz atualmente as chamadas bonecas. 

Para esta etapa das entrevistas, os estudantes foram divididos em quatro grupos. Cada 

grupo visitou o ateliê de um dos artistas acima citados, conhecendo a dinâmica em que essa 

arte é criada e produzida na comunidade, buscando entender os elementos que influenciam 

essa produção, assim como compreender a relação entre a produção dessa arte e a vida social 

dos artistas. Observamos suas peças, como são produzidas e identificamos as temáticas 

trabalhadas na figuração, em que buscamos observar as singularidades temáticas, as técnicas 

e processos envolvidos, e a história de vida desse artista. Os alunos realizaram, nesta ocasião, 

entrevistas e filmaram esse momento, mediante a autorização dos artistas, essa fase da 

pesquisa foi muito reveladora, pois aliou duas técnicas da pesquisa de campo, que se 

complementam como apontam Beaud & Weber (2014): 

Embora haja muitas formas e técnicas de realizar o trabalho de campo, dois são os 

instrumentos principais desse tipo de trabalho: a observação e a entrevista, 

enquanto a primeira é feita sobre tudo aquilo que não é dito mas pode ser visto e 

captado por um observador atento e persistente, a segunda tem como matéria-prima 

a fala de alguns interlocutores. (BEAUD & WEBER, 2014, p. 63) 

Ao longo das entrevistas com os artistas e da observação de suas rotinas de produção, 

tive a preocupação de alertar os estudantes que era necessário estabelecermos com os nossos 

interlocutores uma relação de confiança, que é fundamental para que eles nos permitam 

participar de sua rotina. Bourdieu (2003) destaca a importância de o pesquisador criar 

condições metodológicas por meio de uma entrevista bem conduzida, para assim permitir 

que os entrevistados revelem por meio de suas falas a exposição de sua realidade, sem um 
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direcionamento a responder aquilo que o entrevistador deseja ouvir. Essa consideração de 

Bourdieu esclarece o quanto é importante o estabelecimento de uma relação de confiança e 

conforto entre os pesquisadores e os interlocutores. 

Todas essas etapas da pesquisa foram realizadas em parceria com os estudantes. Para 

isso, foram previamente planejadas as metodologias, pensando nas especificidades dos 

estudantes participantes, que são alunos trabalhadores, e que dispõem apenas dos finais de 

semana para realizarem atividades fora da sala de aula, no horário diurno. Além disso, tive 

também o cuidado de no momento das entrevistas dividir os estudantes em quatro grupos e 

em momentos distintos, para dessa forma criar um ambiente confortável para o artista e ao 

mesmo tempo contar com a participação do professor/pesquisador em todas as etapas e com 

todos os grupos. A tabela a seguir aponta as etapas das aulas de campo e quando cada 

atividade foi executada: 

Tabela 6 - Cronograma das aulas de campo 

ATIVIDADES DATA 

Aula de campo com os quatro grupos de estudantes, para visitarem o museu do 

Barro, a Casa Museu Mestre Vitalino, o Memorial Mestre Galdino e a 

Associação dos Artesãos do Alto do Moura 

22/03/2019 

Aula de campo com os 23 estudantes envolvidos no projeto, com a mediação 

da Associação dos Artesãos do Alto do Moura, acompanhando as etapas de 

produção das peças de barro e dialogando com o artista. 

06/04/2019/ 

Aula de campo com o Grupo 1- Entrevista com dona Deta e observação do 

processo de produção de suas peças. 
04/05/2019 

Aula de Campo: Grupo 2, Entrevista com Horácio Rodrigues. 04/05/2019 

Aula de Campo: Grupo 3, Entrevista com Givanildo Antônio. 11/05/2019 

Aula de Campo: Grupo 4, Entrevista com Aparecida Rodrigues produtora de 

bonecas namoradeiras. 
11/05/2019 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

As aulas de campo que foram realizadas ao longo da intervenção, buscaram atender 

a quatro princípios: a contextualização do conhecimento sociológico, o protagonismo do 

estudante na relação de ensino aprendizagem por meio da pesquisa, a ruptura com o 

etnocentrismo na análise da arte popular e o uso de novas ferramentas tecnológicas para o 

ensino de Sociologia. 
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O relato dos estudantes tanto no diário de campo, como em suas falas durante as 

atividades, me fez perceber que a pesquisa que desenvolvemos juntos, exigiu dos estudantes 

uma atenção para conhecerem a realidade e os sujeitos pesquisados. Para Ingold (2010) a 

educação deve ser um processo de atenção, no qual os estudantes desenvolvem a capacidade 

de observar e perceber as concepções, as relações e os valores a partir desse olhar atento e 

metódico do cotidiano dos sujeitos pesquisados.  

 A realização das aulas de campo, com o uso da etnografia como metodologia de 

pesquisa, da observação participante, a realização das entrevistas e o uso do diário de campo 

pelos estudantes foram bem sucedidas, pois apesar de terem sido realizadas em um curto 

período, quando comparado ao trabalho etnográfico dos antropólogos de formação, 

garantiram aos estudantes/pesquisadores e ao professor/pesquisador a possibilidade de 

compreenderem o contexto social da produção da arte do Alto do Moura de dentro do 

contexto. Essa experiência foi significativa na medida em que nos permitiu perceber que a 

dinâmica do fazer possui uma riqueza de fatos, relações e sentidos, que apenas por meio da 

observação externa não é possível perceber, o relato da aluna no Diário de Campo corrobora 

com essa nossa constatação: 

A experiência de observar todo o processo de trabalho com o barro para fazer a arte 

foi muito interessante, porque você não imagina que aquele barro, que fica lá 

parado, ganha vida quando o artista cria os bonecos (Tainá Santos, diário de campo, 

06/04/19) 

 Ao compararmos a reflexão de Ingold sobre a educação como “atenção” e a fala da 

estudante sobre a atividade, percebo o quanto foi frutífero para ela essa intimidade didática 

estabelecida com o contexto estudado, ela percebeu que somente por meio dessa experiência 

direta com a produção da arte no Alto do Moura, foi possível conhecer aquela produção 

cultural de forma ampla. 

4.3 Aula extra: orientação para a aula de campo e oficina de audiovisuais 

 Nessa noite, reuni 19 alunos, dos 23 selecionados das turmas do EJA III módulo “A” 

e “B”, que iriam participar das aulas de campo, para serem orientados sobre a finalidade da 

pesquisa e como seria a participação deles. Os alunos foram selecionados mediante a 

disponibilidade e interesse, em participarem das etapas da pesquisa de campo, que ocorreria 

sempre aos sábados à tarde. A primeira atividade que participaram foi uma aula extra, que 

não ocorreu no horário da aula de Sociologia. Além de explicar de forma mais profunda a 

nossa pesquisa, e de forma clara a metodologia que seria empregada ao longo da pesquisa, 

assim como destacar a importância que eles teriam na coleta e produção do conhecimento 

sociológico, ao longo dessas etapas. 
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 Na fase da pesquisa bibliográfica e na construção do projeto de intervenção, busquei 

pensar nas diferentes etapas do projeto, tentando me antecipar, incluindo etapas que julgava 

necessárias. Fui percebendo, entretanto, já no início da aplicação da sequência didática, o 

surgimento de demandas que não fui capaz de perceber. 

Como a segunda parte da intervenção seria realizada por meio da aula de campo e 

com a utilização de metodologias de pesquisa da antropologia, identifiquei a necessidade de 

apresentar aos estudantes que participariam das aulas de campo as características dos 

instrumentos metodológicos que seriam utilizados durante as atividades, para que eles fossem 

ao campo minimamente subsidiados para realizarem a observação, as entrevistas e os 

registros de forma consciente. 

 Relatei como os antropólogos no início do século XX realizavam suas pesquisas de 

campo dedicando-se anos em contextos sociais e culturais totalmente diferentes dos seus, 

relatando a experiência de Malinowski, para que eles percebessem como se produzia o 

conhecimento na Antropologia, em seguida apresentei por meio de slides os instrumentos 

metodológicos que utilizaríamos, trazendo o conceito de etnografia a partir da concepção de 

Giddens (2005): 

A etnografia é o estudo de pessoas e de grupos em primeira mão, durante um 

período de tempo, que utiliza a observação participante ou entrevistas para 

desvendar o comportamento social. A pesquisa etnográfica procura revelar os 

significados que sustentam as ações sociais. (GIDDENS, 2005, p. 514) 

 Ao apresentar como se caracteriza o método etnográfico, ressaltei que muito mais que 

uma descrição de um contexto observado, ele representava uma metodologia através da qual 

conhecemos e explicamos o cotidiano dos sujeitos pesquisados a partir da imersão em suas 

rotinas, por meio do método de observação participante, no qual os pesquisadores 

experienciam o cotidiano dos seus interlocutores, buscando explicar a realidade pesquisada 

o mais próximo da visão dos sujeitos pesquisados.  

Os livros didáticos tratam de forma muito resumida ou simplesmente não abordam 

sobre o método etnográfico. Os estudantes ficam alheios a forma como se produz o 

conhecimento sociológico e diante dessa lacuna foi necessário dedicarmos um tempo para 

que eles conhecessem o que é a pesquisa antropológica e como é feita.  

 Nessa aula que dediquei a apresentar e refletir com os estudantes sobre a método de 

pesquisa antropológica, tive que subsidiar os estudantes com textos que explicassem as 

características do método etnográfico e as ferramentas de pesquisa utilizadas nesse método. 

Utilizei um texto de Giddens (2005) nessa atividade, em que fizemos uma leitura coletiva e 
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debatemos em seguida, que a opção por esse texto se deu pela forma didática e objetiva como 

o autor apresenta esse método. 

 Apresentei aos estudantes o diário de campo, e expliquei que essa ferramenta seria 

utilizada por eles nos diferentes momentos da pesquisa, para registrarem suas descobertas, 

questionamentos, frustrações e impressões, enfatizei que essa ferramenta é utilizada pelos 

antropólogos para registrarem as diferentes informações percebidas ao longo da pesquisa de 

campo e que são fundamentais para subsidiar a produção dos relatórios da pesquisa: 

Só o diário de campo transforma uma experiência social ordinária em experiência 

etnográfica, pois não só restitui os fatos marcantes que sua memória corre o risco 

de isolar e de descontextualizar, mas especialmente, o desenrolar cronológicos 

objetivos dos eventos. (BEAUD & WEBER, 2014, p. 67) 

 Após apresentar como se caracterizava o diário de campo e qual o seu papel na 

pesquisa etnográfica, distribui entre os estudantes blocos de papel com uma capa, para que 

eles registrassem suas impressões, que serviriam posteriormente para produzirem seus 

relatórios que seriam apresentados ao final da pesquisa, e ressaltei que esse instrumento era 

tanto uma reflexão da relação entre o pesquisador e campo pesquisado quanto uma descrição 

do que foi observado. 

 Nessa aula também apresentei um cronograma com as etapas da pesquisa e os 

objetivos de cada etapa, assim como os locais e a dinâmica de cada aula de campo, nos quais 

eles conheceriam o contexto de produção e exposição dessa arte, buscando lê-la 

sociologicamente e antropologicamente. Destaquei a importância do momento de imersão no 

Alto Moura, no qual eles iriam acompanhar a rotina dos artistas e a produção das peças. Esse 

contato garantiria um momento privilegiado para conhecer e compreender a arte do Alto do 

Moura, não a partir do que se fala ou se escreveu sobre ela, mas a partir da fala dos artistas e 

da interpretação dos próprios estudantes. 

 Expliquei aos estudantes a importância de se lançar um olhar de uma forma 

desnaturalizada, mas a partir de um método. Eles iriam, nas atividades de campo, pesquisar 

um contexto e sujeitos que moram na mesma cidade que eles, mas que para realizarem essa 

pesquisa seria preciso estranharem aquilo que aparentemente lhes era familiar, da mesma 

forma que faziam os antropólogos do início do século XX, que viajavam para lugares 

distantes, onde as pessoas possuíam uma língua diferente e uma cultura totalmente estranha. 
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 Para enriquecer a coleta e o registro de informações, ressaltei a importância de se 

captar imagens por meio de fotografias e filmagens13, e para que o uso desse recurso fosse 

realizado de forma técnica, convidei meu colega, o Professor Edvaldo Santos, que trabalha 

na mesma escola, e possui conhecimento técnico em fotografias e filmagens. O objetivo era 

explicar alguns conceitos e técnicas básicos da fotografia, para auxiliar os estudantes na 

captação de imagens durante as atividades. O professor explicou sobre perspectiva, ângulo e 

iluminação e deu exemplos do uso desses conceitos, assim como destacou a importância de 

se registrar essa experiência, sem se construir a imagem ideal, mas captando de forma natural. 

 Outra questão que debati com os estudantes foi a necessidade de irmos ao contexto 

social dos artistas, sem que a nossa presença significasse grandes mudanças em suas rotinas, 

o que seria difícil, já que estaríamos em 24 pessoas. Beaud e Weber (2014) destacam que “a 

situação da pesquisa pode ser tudo menos natural”, mas destaquei que apesar dessa certeza 

de que a nossa presença mudaria a rotina no ateliê do entrevistado, que buscássemos sermos 

atentos escutando e observando sem atrapalhar a fala e o trabalho desses artistas, e que 

principalmente no momento da entrevista quando o grupo estaria dividido, nossa presença 

seria menos desconfortável para os nossos interlocutores 

 Pude perceber um grande entusiasmo por parte dos estudantes em participarem das 

atividades, não sei se por estarmos tendo uma experiência dinâmica, ou por estarem 

passeando em grupo. Ficou acertado que a primeira aula seria no sábado seguinte, e teria 

como destino os museus que tem em seus acervos peças de arte e artesanato produzidos no 

Alto do Moura. O transporte seria realizado com a cooperação de 3 colegas que viriam de 

carro e ofereceriam carona e outros iriam de moto, pois não escola não possuía recursos para 

locar um ônibus para o transporte dos estudantes. 

 Terminei a aula enfatizando a importância desse momento, no qual eles iriam explorar 

essas peças e conhecerem o contexto do Alto do Moura, a partir de um olhar que busca 

compreender o contexto social em que os artistas vivem e produzem sua arte, e que 

registrassem em seus diários essa experiência, as expressões e os novos conhecimentos. 

 

 

                                                 
13

 Essa nossa preocupação para que os estudantes fotografassem e filmassem as atividades que 

realizaríamos durante as aulas de campo, deveu-se ao fato de que inicialmente a minha pretensão era produzir 

um vídeo em parceria com os estudantes, como trabalho final do mestrado, na modalidade material didático, o 

que devido a questões técnicas tive que modificar. E mesmo após ter mudado a modalidade do trabalho para 

uma intervenção pedagógica, ainda trabalhava com a possibilidade de juntamente com a intervenção produzir 

um vídeo com o material captado pelos estudantes, diante dessa possibilidade busquei garantir as condições, 

para que os estudantes registrassem essa atividade com uma boa qualidade. 
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Figura 16 - Orientação para as aulas de campo 

 

Foto: Acervo autor. 

 Essa aula dedicada a orientação para a pesquisa estendeu-se durante 2:30 h. Foi muito 

importante para que os estudantes entendessem o processo como se conduz a pesquisa, e que 

eles iriam para aula de campo não como figurantes, mas como estudantes/pesquisadores. 

Busquei principalmente despertar neles a importância de se focar o olhar, de ter a audição 

atenta para perceberem por meio dessa experiência, diferentes aspectos sociais e culturais 

que fazem parte dessa relação entre artista e arte, utilizando-se da observação etnográfica, 

que segundo Beaud e Weber (2014) “sustenta-se sobre o encadeamento destas três áreas 

técnicas fortemente entrelaçadas: perceber, memorizar e anotar”. 

4.4 Aula de campo 1: conhecendo o ambiente: visita aos museus e aos ateliês, 

23/03/2019 
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Figura 17 - Alunos que participaram da 1ª aula de Campo 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Escolhi visitar com os alunos, na primeira aula de campo, três espaços da cidade: O 

Museu do Barro, a Casa Museu Mestre Vitalino e o Espaço Mestre Galdino, que se dedicam 

a preservação, divulgação e documentação da arte produzida no Alto do Moura por diferentes 

gerações de artistas que viveram e produziram a arte popular naquela comunidade. Pretendia 

que os estudantes conhecessem a história dos artistas e a diversidade de peças e temáticas 

que foram produzidas por eles, estabelecendo um contato direto com esse acervo, e que 

interagissem e questionassem a partir do que viram. Esse tipo de atividade é considerado pela 

OCNEM (2006), como uma prática de ensino muito significativa, pois: 

É possível afirmar que essas práticas são as mais marcantes para a vida do 

estudante. Guardam em si a expectativa de se desviar completamente da rotina da 

sala de aula e de se realizar uma experiência de aprendizado que jamais será 

esquecida. (BRASIL, 2006, p. 128) 

 Apesar de ser uma prática de ensino reconhecidamente importante que leva os 

estudantes a interagirem com o patrimônio cultural e histórico de sua cidade, raramente é 

realizada com os estudantes, principalmente os da EJA. O relato de muitos alunos de que 

nunca haviam visitado um museu demonstrou essa realidade: 

A Visita ao Museu do Barro foi uma experiência espetacular porque fazem 23 anos 

que moro aqui em Caruaru e nunca tinha ido visitar e nem sabia que existia. Lá tem 

muitas relíquias, fiquei encantado com tudo aquilo que eu vi, não sabia que nossa 

origem tinha tantas coisas importantes. (Tainá Santos, diário de campo, 

21/03/2019)  
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O trecho do diário da estudante, assim como o depoimento da maioria dos demais 

alunos sobre o fato de que nunca haviam visitado o Alto do Moura com o propósito de 

conhecerem a arte e o artesanato que lá era produzido, me fez constatar que apesar dessa arte 

e essa comunidade estarem geograficamente próxima dos estudantes, elas não faziam parte 

de suas vivências, dessa forma percebi que ao abordar essa temática não estávamos 

contextualizado algo da  rotina dos estudantes, mas sim realizando uma exercício de tomada 

de consciência sobre o contexto que o circundam e que eles não percebiam. 

Essa constatação que fiz no início das aulas de campo, foi algo que Tatiane Moura 

(2015), que realizou pesquisa com semelhanças metodológicas a nossa, percebeu quando 

realizou um exercício etnográfico com os estudantes na festa da Pedra do Reino, em São José 

do Belmonte. Ela identificou que a festa não era algo familiar para a maior parte dos 

estudantes, que ela teve contato durante a realização da pesquisa. Cheguei a mesma 

constatação nesse momento das aulas de campo, quando pude perceber que a arte produzida 

no Alto do Moura não era algo com a qual os estudantes possuíam uma relação de 

proximidade. O que me levou a refletir se eles percebem e refletem sobre sua experiencia 

social, sua cidade e os conflitos e experiencias sociais que nela ocorrem. Será que a escola 

tem provocado os estudantes a pensarem a realidade que geograficamente é mais próxima 

deles? 

Visitar um museu é estar em um espaço dedicado a preservação, divulgação e até 

sacralização de determinados aspectos culturais da sociedade. A ideia de museus se constituiu 

historicamente a partir de uma mentalidade colecionista e preservacionista e, no caso de 

museus antropológicos, colonialistas e evolucionistas, que predominaram no século XIX 

como reforça Gonçalves (2007), e que muitas vezes trazem para a contemporaneidade 

vestígios destas abordagens. Porém na atualidade existe todo um esforço na área de 

museologia, com aportes da história e da antropologia, para se pensar o museu de forma 

contextualizada e provocando o público para que estabeleça uma relação de interação. 

Assim sendo, podem contribuir para reflexões acerca do conceito de patrimônio 

cultural de um povo, enquanto um conjunto de referências que constituem a identidade de 

um grupo social. Esse tipo de abordagem colabora para que o público estabeleça com o 

museu uma relação de pertencimento, observando aquele acervo como um conjunto de 

objetos que fazem parte da história de um grupo social e/ou da sua história. Gonçalves (2013), 

destaca essa relação entre patrimônio e identidade: 

Um tipo de arquitetura, assim como uma culinária, uma atividade festiva, uma 

forma de artesanato ou um tipo de música, pode ser identificado como “patrimônio 

cultural” na medida em que é reconhecido por um grupo (e eventualmente pelo 
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Estado) como algo que lhe é próprio, associado à sua história e, portanto, capaz de 

definir sua “identidade”. Defender, preservar e lutar pelo reconhecimento público 

desse patrimônio significa lutar pela própria existência e permanência social e 

cultural do grupo. (GONÇALVES, 2013, p. 3) 

 Ao entendermos o museu a partir dessa perspectiva como sistema simbólico e de 

mediação entre o público, sua história e sua cultura, buscamos promover essa visita 

provocando os estudantes a lançarem um olhar sobre o seu acervo, não como um conjunto 

de relíquias, mas como um conjunto de objetos carregados de histórias e significados, 

passíveis de questionamentos e releituras. 

 Essa aula de campo foi planejada durante a semana com os 23 estudantes do III 

Módulo, turmas "A" e "B". Após conversar com eles sobre os objetivos e a dinâmica da aula 

de campo, marcamos de nos encontrarmos às 13 h, em frente à escola, para a partir daí nos 

organizarmos e partirmos. Havia pego o contato de todos os estudantes e criei um grupo de 

WhatsApp para nos comunicarmos e compartilharmos orientações, imagens e descobertas. 

Esperamos até as 13 h 30   min, pois a maioria dos estudantes trabalharam o sábado pela 

manhã e tiveram dificuldade em chegar no horário previsto. Dezessete estudantes vieram 

para o lugar acertado, dois devido ao atraso foram direto para o primeiro local de visita e 

quatro não conseguiram participar dessa primeira aula de campo por questões pessoais. 

 A questão do transporte foi um grande desafio a ser equacionado, pois quando 

apresentei à gestão da escola a proposta das aulas de campo, e que seria necessário um ônibus 

para transportar os estudantes durante essas atividades, me foi explicado que a escola não 

dispunha de recursos para a locação de ônibus nesse momento, essa situação foi resolvida 

pois eu e outros três estudantes acertamos de irmos de carro e assim poderíamos levar todos. 

 Nessa tarde os estudantes puderam conhecer e interagir com o acervo de três espaços 

culturais da cidade que se dedicam a preservação e valorização da arte e do artesanato em 

barro produzido em Caruaru e a memória dos principais artistas que produziram essa arte, 

apresento na tabela 7 as características desses espaços: 

Tabela 7 - Relação dos Museus da cidade de Caruaru que expõem a arte do Alto do Moura 

Museus Criação Características 

Museu do 

Barro - 

Espaço Zé 

Caboclo 

1986 O acervo do museu é composto por cerca de 2.300 peças, entre 

cerâmica utilitária, decorativa, figurativa e ex-votos. O espaço 

expositivo do museu está composto pelas seguintes salas: 

Ceramistas do Alto do Moura, Mestre Vitalino e sua família, 

Coleção Abelardo Rodrigues e Pinacoteca Luiza Maciel. Tem uma 
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administração compartilhada entre a Fundarpe e a Fundação de 

cultura e turismo de Caruaru. No espaço é possível ao público 

conhecer as peças dos principais artistas do Alto do Moura e as 

temáticas que são retratadas. 

Endereço: Praça Cel. José de Vasconcelos, 100, Centro – Caruaru 

Visitação: Terça a sábado, das 8h às 17h | Domingo, das 9h às 13h 

Entrada; R$2,00. 

Casa Museu 

Mestre 

Vitalino 

1969 A Casa-Museu Mestre Vitalino foi a residência onde o precursor 

da arte figurativa no Alto do Moura viveu durante seus últimos 

anos de vida.  Seu acervo é composto por objetos de uso pessoal 

do artista, móveis e utensílios, ferramentas de trabalho, fotos da 

família, instrumentos musicais tocados pelo Mestre e outras coisas 

mais. Faz parte da estrutura da Fundação de cultura e turismo de 

Caruaru, mas é administrada por pessoas da família do mestre 

Vitalino, que são remunerados pela prefeitura de Caruaru. É 

cobrada uma taxa de R$2,00 para visitação ao espaço, esse recurso 

é administrado pelos membros da família Vitalino, que trabalha no 

museu. 

Endereço: R. Mestre. Vitalino, 447 - Alto do Moura, Caruaru - PE,  

Memorial 

Mestre 

Galdino 

1996 O Memorial Mestre Galdino expõe fotografias, painéis 

informativos, peças e poesias originais desse artesão e poeta 

popular. Galdino foi um dos contemporâneos de Vitalino e 

também se destacou por sua arte em barro, sobretudo por suas 

peças surrealistas. O museu é administrado pela Fundação de 

cultura e turismo de Caruaru. O acesso ao espaço é gratuito. 

R. São Sebastião, 117 - Alto do Moura, Caruaru - PE, 55040-080. 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

 Em um primeiro momento fomos ao Museu do Barro, localizado no centro da cidade. 

Ao chegarmos ao museu os orientei sobre a visita, reafirmei a importância do diário de campo 

como um instrumento de registro das atividades e que eles deveriam registrar suas 

impressões, dúvidas, inquietações e descobertas. Solicitei também que fizessem registro 
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fotográfico e realizassem um exercício de observação, buscando pensar naquelas obras 

refletindo sobre os porquês de suas temáticas e técnicas empregadas. 

Figura 18 - Visita ao Museu do Barro 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Com o intuito de que eles não se perdessem ao quererem dar conta de uma 

multiplicidade de informações, alertei-os que para eles compreenderem aquelas peças, de 

uma forma mais ampla, selecionassem algumas e passassem a buscar interpretar sua temática 

e identificar a história de seu produtor, buscando relacioná-la ao mundo do artista, e que a 

partir da peça tentassem pensar e olhar esse mundo. Ao observar o registro nos diários de 

campo ficou evidente o quanto esse momento foi revelador: 

Olhando aquelas peças no museu eu vi que aquilo era muito mais que uma peça 

produzida para venda, mas que aqueles bonecos representavam e significavam 

muitas vidas e o dia a dia de muitos. (Marcos Filipe, diário de campo, 21/03/2019) 

 A visita foi guiada pelo monitor Marcone Silva e foi gratuita pois havíamos agendado 

anteriormente e levamos um ofício em nome da escola, solicitando essa visita. Durante a 

visita foi explicada a história da produção artesanal e da arte popular do Alto do Moura, e o 

acervo dos principais artistas da comunidade. Em seguida os estudantes foram encaminhados 

para uma sala onde estavam expostas as peças do Mestre Vitalino e de seus familiares. 

Concluída essa explanação pelo guia, solicitei que deixássemos os alunos à vontade por 

alguns minutos para observarem o acervo, fotografarem e registrarem as informações, para 
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que assim pudessem a partir dos conteúdos trabalhados na sala de aula, identificar as 

dimensões sociais e históricas que a peça materializa. Nesse momento a visita ficou muito 

interessante pois os estudantes passaram a interagir comigo e com o guia, fazendo perguntas 

sobre o acervo. 

Figura 19 - Visita guiada a sala de exposição do Museu do Barro 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Ao longo da visita foram captados vídeos e registros fotográficos. Atribui a dois 

alunos a responsabilidade de documentar a atividade e compartilhar com os colegas, para 

evitar dessa forma que os demais se dedicassem mais a fotografar do que observar o acervo 

dos espaços visitados. 

 As 15 h, saímos do Museu do Barro em direção ao Alto do Moura, distante 8Km do 

local onde estávamos. Lá nos dirigimos primeiro para o Memorial Mestre Galdino, onde 

fizemos uma visita guiada. Alguns alunos estavam um pouco dispersos, foram comprar água 

e sorvete, então tive que reunir todos para iniciarmos a visita. O guia era um pouco 

introspectivo, então tive que explicar um pouco da história de Galdino, e provoquei a atenção 

deles em relação às características técnicas e ao estilo do artista. Alguns alunos passaram a 

comparar a diferença das peças de Galdino em relação a outros artistas, e ficaram muito 

espantados como Galdino criava seus personagens. Essas provocações que busquei realizar 

tinha o intuito de fazer da visita ao museu uma atividade dinâmica e reflexiva, na qual os 

estudantes observassem aquele acervo não como um conjunto de relíquias, mas como um 

conjunto de objetos passíveis de interpretação e ressignificação. 
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Figura 20 - Visita ao Memorial Mestre Vitalino – Alto do Moura/Caruaru-PE 

 

Fonte: Acervo do autor 

 Em seguida nos dirigimos para a Casa Museu do mestre Vitalino e para entrarmos no 

espaço era preciso pagar uma taxa de R$2,00, mas conseguimos que os estudantes pagassem 

meia, quatro estudantes não entraram pois disseram que haviam visitado aquele espaço outras 

vezes, e ficaram visitando outros ateliês, os que entraram na casa foram recebidos por 

Emanuela Vitalino, neta do mestre Vitalino e que é funcionária do Museu. Ela acompanhou 

a visita e explicou a história de Vitalino e as mudanças que a chegada dele provocou no Alto 

do Moura. Ela também relatou que a maior parte dos seus irmãos e sobrinhos se dedicam à 

arte do barro. Alguns estudantes fizeram perguntas e fotografaram o local. 
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Figura 21 - Visita ao acervo da Casa Museu Mestre Vitalino 

 

Fonte: Acervo do autor 

Figura 22 - Casa Museu Mestre Vitalino – Alto do Moura 

 

Fonte: Acervo do autor 

 A partir das 16h 30min reuni o grupo em frente da Casa Museu, orientei sobre a 

importância de registrarem as experiências daquela tarde no diário de campo, e disse que esse 

diário seria utilizado para essa finalidade ao longo de todas as atividades. Neste momento 



100 

 

encerrei a atividade. A partir daí os estudantes se dividiram: alguns foram visitar os ateliês e 

comprarem artesanato, enquanto 12 deles foram a um espaço na entrada da comunidade para 

visitar uma exposição de arte utilitária e decorativa feita apenas por mulheres. Às 17 horas, 

os estudantes começaram a retornar para casa. No grupo do WhatsApp eles postaram muitas 

fotos e deram depoimentos expressando que foi muito proveitosa a atividade, questionando 

ainda quando seria o próximo encontro. 

 Também avaliei que a aula foi muito proveitosa, pelo envolvimento dos estudantes, 

por ter significado para alguns a primeira visita ao museu e pelo contato direto que 

estabeleceram com as peças e com os artistas. Por exemplo, Edson José e Jéssika Ariane, que 

ficaram alguns minutos observando um artista trabalhando em seu ateliê, relataram o quanto 

consideraram interessante esse momento. A forma como os estudantes se colocaram fazendo 

muitas perguntas, registrando em seus diários, demonstravam a importância deles assumirem 

o papel de sujeito da aprendizagem, na relação de ensino aprendizagem, os registros feitos 

nos diários de campo demonstravam o quanto essa visita despertou os sentidos dos 

participantes: 

Na visita ao museu do barro a peça que mais me chamou a atenção foi a de um 

agricultor, que me fez lembrar a minha infância quando eu trabalhava na 

agricultura e no final do dia trazia aquilo que encontrava de frutas e legumes. 

(Lourinaldo Francisco, diário de campo, 21/03/2019) 

 O registro do estudante sobre o quanto a visita foi significativa no despertar de suas 

memórias, também demonstrava a relação que ele percebeu entre a temática das peças e o 

seu próprio contexto social. 

 Um outro estudante por meio de suas reflexões demonstrava o quanto a ida ao museu 

foi um momento privilegiado, com descobertas e estranhamentos: 

Quando chegamos ao museu nos deparamos com uma explosão de cultura, a qual 

conhecíamos em parte. Ali podemos ver todo um jeito, gosto, costumes, dança, arte 

de nossos avós, que de certa forma também temos um pouco de tudo aquilo. (César 

Antônio, diário de campo, 21/03/2019) 

 Apesar do êxito da atividade, fico refletindo se essa atividade é factível em outras 

escolas, pois a questão do transporte muitas vezes torna a atividade inviável, na nossa escola 

essas dificuldades foram contornadas, pelo fato de que todos os estudantes são maiores de 18 

anos, alguns têm transporte próprio e foram solidários com o transporte dos colegas. Outro 

elemento que devemos considerar é que apenas 25% dos estudantes estão envolvidos na aula 

de campo, dessa forma foi preciso construir uma atividade que possibilitasse aos demais 

estudantes, que não puderam participar, uma atividade que garantisse conhecer os artistas da 

comunidade e suas peças, por meio de uma pesquisa informacional, para dessa forma 

refletirem sociologicamente sobre esse patrimônio cultural da cidade. 
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4.5 Aula de campo 2: um mergulho no mundo dos artistas e na sua produção: Alto 

Moura, 06/04/19 

 Durante o processo de construção do projeto de intervenção, ficou clara a necessidade 

da realização das aulas de campo com os estudantes, como forma de possibilitar a todos os 

envolvidos um tempo e um espaço privilegiado, para conhecermos juntos aspectos sociais do 

cotidiano dos artistas do Alto do Moura, acompanhando seu trabalho, sua rotina e escutando 

suas falas. Buscávamos com essas aulas, através da utilização da metodologia própria da 

antropologia, conhecer essa arte enquanto fenômeno vivo Schweig (2015) destaca a 

importância desse exercício: 

A antropologia, por meio da prática da observação participante, seria ela mesma 

uma “correspondência educacional com a vida real”. Ela pressupõe “prestar 

atenção” (attend) ao que os outros dizem e falam; implica além de produzir 

proposições sobre o mundo, o desenvolvimento de habilidades de percepção e 

capacidade de julgamento. (SCHWEIG, 2015, p. 20) 

 Assim, consideramos no processo de planejamento das aulas de campo as 

contribuições de Ingold (2012). Nas suas reflexões acerca do processo de aprendizagem, ele 

aponta que nessa relação direta dos sujeitos do conhecimento com a realidade viva e concreta, 

é possível percebemos aspectos que uma noção de materialidade morta oculta. Segundo 

Ingold (2012) “as coisas estão vivas porque elas vazam”, ou seja, o aspecto material visível 

das coisas é resultado a todo momento de fluxos e movimentos. Desta forma, identifiquei o 

quanto seria rico, em possibilidades, acompanhar com os estudantes o processo em que os 

artistas produziam suas peças, nesse universo rico de movimento e significados. Por meio 

dos registros dos diários de campo pude aferir a riqueza desse momento: 

Como foi grandioso conhecer nas aulas externas, explorar e vivenciar a vida e os 

processos dos trabalhos de vários artistas. (Simone Lins, diário de campo, 

06/04/2019) 

 

Aprendi que por trás de uma peça tem uma história, que representa fatos 

vivenciados no dia a dia, eles vê uma foto interessante e resolve representar em 

peças, é como se as peças tivessem vida, fazem das peças uma representação 

daquilo que eles veem. (Lourinaldo Francisco, diário de campo, 06/04/2019) 

 Conforme havíamos nos programado, realizamos um exercício etnográfico de 

imersão no processo de produção da arte no Alto do Moura, para que pudéssemos conhecer 

todas as etapas da produção de uma peça, como era organizada a produção e a rotina desses 

artistas. Quando decidimos conhecer esse processo e experimentarmos este cotidiano, 

buscávamos entender que essa produção envolvia técnicas, relações sociais, criatividade, 

elementos econômicos e ambientais. 

 No primeiro encontro 23 estudantes haviam se comprometido a participar das aulas 

de campo, mas 4 faltaram no dia 21/03\2019. Nesta 2ª aula de campo, compareceram 20 
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estudantes, três que estavam na aula anterior não puderam comparecer, mas justificaram sua 

ausência; por outro lado, nesse dia, uma aluna que no primeiro momento não pode participar, 

pois não tinha com quem deixar seu filho, conseguiu se organizar e participou das atividades. 

Considero importante relatar as questões que envolvem as dificuldades da participação dos 

estudantes da EJA, para que possamos refletir sobre estas limitações, pois participar de 

atividades fora da escola e do tempo regular, em que não há relação direta com seu interesse 

na atividade, torna-se um elemento complicador. 

 Havíamos nos programado para nos encontrarmos na escola às 13 horas. Às 13h 

20min a maioria já estava aguardando a saída, e dois estavam a caminho pois vinham direto 

do trabalho para participar da atividade (relataram que não tiveram tempo de almoçar). Às 

13h 30min partimos, três estudantes ficaram aguardando, pois não tínhamos carona para 

todos, mas o professor de filosofia da escola, Pedro Ferreira, que se colocou à disposição 

para transportar parte dos estudantes, chegou em seguida e deu carona aos demais. 

 Ao chegarmos no Alto do Moura, fomos recebidos na ABMAM por Ademir José, 

que é artesão e presidente da associação. Já havia acertado com ele durante a semana para 

que nos acompanhasse, apresentando o passo a passo da produção de uma peça de barro e 

que mostrasse como era o cotidiano de um artista. Ademir, havia pedido uma ajuda de custo, 

que viabilizei com meus próprios recursos. Acredito que o pagamento do valor foi justo, mas 

por outro lado fico indagando que esse pagamento seria um fator que dificultaria a 

experiência para as escolas públicas que não possuem esse recurso, assim como a ausência 

de transporte. 

 Como tínhamos a pretensão de produzir um pequeno vídeo para reunir a dinâmica 

das aulas de campo e compartilhar com outros professores, tivemos o cuidado de delegar a 

dois estudantes a responsabilidade de registrarem por meio de vídeos e fotografias as aulas 

de campo. Conversei com Marcos e Vinícius, para assumirem essa função por demonstrarem 

dominar essa habilidade. Utilizamos a câmera da escola, que captava com qualidade limitada 

o som das filmagens. O aluno relata a importância dessa atividade: 

O professor durante as aulas me deu a responsabilidade de captar os vídeos e as 

fotografias durante as aulas, e a cada foto tirada eu podia ver a expressão no rosto 

deles [os artistas] em relação ao carinho que eles tinha de falar sobre o barro”. 

(Marcos Filipe,  diário de campo, (06/04/2019). 

 Como fomos acompanhar todas as etapas da produção de uma peça, inicialmente 

fomos para as margens do Rio Ipojuca, onde fica a área de extração do barro, que pertence a 

associação. Ademir, explicou os diferentes tipos de barro, como era organizada a extração e 

mostrou um temor de que um dia faltasse o barro. Cada sócio pode retirar até dois carrinhos 
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de mão por mês (o que equivale a cerca de 100 kg de barro cada carrinho). Ele também 

explicou as etapas de tratamento, como era feito pelos artesãos mais antigos. Cada artesão 

coletava o barro, pisava com uma mão de pilão, peneirava para tirar as impurezas e para 

finalizar molhava para formar as bolotas. Ele disse que terceirizaram essa etapa, pois assim 

sobra tempo para se dedicar apenas a modelagem, e que duas pessoas na comunidade o 

processavam mecanicamente e o vendiam para os demais artesãos. 

 Acompanhar esse processo de extração foi importante, pois foi possível percebermos 

um conjunto de nuances como a questão ambiental, a solidariedade econômica existente no 

processo de produção e o conhecimento que eles possuem sobre as características do barro. 

Os estudantes descreveram suas impressões nos diários de campo: 

Visitar o Alto do Moura e conhecer o local que retira a argila, lugar simples, mais 

de grande importância para a comunidade que trabalha na arte, quem ver a peça 

pronta não sabe que para produzir uma peça existe todo um processo desde da 

retirada da argila até ficar no ponto de módulo, existe uma pessoa que retira a 

argila, outra tira as impurezas, outra faz a tintura, outra a modelagem. (Lourinaldo 

diário de campo, 06/04/2019) 

 

Ver de onde retiram o barro, a quantidade de matéria-prima em que cada artesão 

tem o direito de coletar, fazer a quebra, limpeza e refinagem do barro para garantir 

que as peças permaneçam intactas no processo da queima e principalmente 

conhecer os artesãos. Muito além de apreciar as peças já prontas e pintadas, é 

inexplicável o prazer que foi em poder acompanhar esse processo.  (Simone diário 

de campo, 06/04/2019) 

Figura 23 - Área de extração do barro 

.  

Fonte: Fotos Vinícius Henrique. 

 Quando saímos dessa área da extração e fomos a casa de Sr. Genario Lopes da Silva, 

que se dedica a processar o barro e produzir peças. Ele não estava em casa, mas sua esposa, 

D. Marli Maria, que trabalha junto com ele, nos recebeu e permitiu que conhecêssemos o 
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processo de tratamento. Ela nos explicou as diferentes etapas de preparação, e mostrou os 

equipamentos que eram utilizados nesse processo. A atmosfera do lugar tinha algo especial, 

a pouca iluminação, com várias bancadas repletas de bonecos e o chão com barro espalhado. 

Isso provocou o interesse dos estudantes que realizavam perguntas e fotografavam. Um deles 

expressou no seu diário de campo as suas descobertas: 

Muito diferente do que nós pensávamos o barro passa por vários processos antes 

de modelado em peças ou louças, o barro passa por um triturador, é peneirado, 

armazenado em caixotes e depois comercializado a R$ 5,00, uma embalagem com 

10 Kg. (Ronaldo, diário de campo, 06/04/2019) 

 Dona Marli, falou que o barro era trazido em carroças ou em uma camioneta, e que 

eles o espalham no chão pisam (utilizando uma peça de madeira, que quebra os torrões de 

barro), depois colocavam em uma forrageira adaptada, que o triturava, deixando o barro bem 

fino, em seguida, era molhado e formava algumas bolotas de 10kg. Ela falou que esse 

processo é importante pois garantia mais tempo para o artista produzir suas peças, além de 

garantir barro de qualidade em todas as estações do ano, pois no método antigo durante o 

inverno, eles tinham dificuldades para conseguirem o barro. 

Figura 24 - Oficina de tratamento do barro do Sr. Genario 

 
Fonte: Acervo do autor 
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Figura 25 - Ademir explicando o processo de preparação do barro 

 
Fonte: Foto Vinícius Henrique. 

 Em seguida fomos conhecer a etapa da modelagem e criação das peças na Associação 

dos Artesãos do Alto do Moura, onde o Sr. Genivaldo, de 74 anos, dos quais 54 trabalha com 

o barro, e D. Deta, de 73 anos, iriam nos mostrar como produziam as peças e falar um pouco 

de suas histórias. Os dois artistas, estavam dividindo uma mesma bancada, onde os alunos 

ficaram em volta, observando, fazendo perguntas e escutando a história dos dois, 5 estudantes 

sentaram a mesa e ficaram moldando peças junto com eles. O diálogo com os artistas foi 

conduzido a partir de questionamentos que eu e os estudantes fazíamos, seu Genivaldo, 

estava bastante à vontade e sua fala chamava muito a atenção de todos, ele produz peças 

figurativas, e nos relatou que aprendeu com sua mãe (a maior parte dos artistas que 

conversamos, até agora, sempre relacionam sua aprendizagem da técnica à figura materna), 

ele contou sobre as mudanças que ao longo da vida sua produção vivenciou, é um homem 

bastante criativo, e nos disse que suas peças preferidas são Lampião e Maria Bonita, que para 

ele são heróis. 

 Sr. Genivaldo, possui uma sensibilidade e uma sabedoria que tocou os estudantes. 

Em um trecho do diálogo ele explicou o que era o barro para os artistas do Alto do Moura, 

criando uma analogia entre a criação dos bonecos com a criação do homem por Deus: “O 

Barro é tão importante, que quando criou o homem Deus fez do barro”, disse ele. Ao falar de 

Vitalino definiu como um grande mestre que fez os artesãos do Alto do Moura verem no 

barro outras possibilidades além de panelas. Um momento grandioso foi quando seu 

Genivaldo, começou a fazer bonecos parecidos com os estudantes, fez um busto barbudo em 

referência a um dos meninos (ver Figura 26), e uma boneca com o cabelo alto, e disse que 



106 

 

era uma das meninas, ao final, deu de presente algumas obras. Os estudantes que modelaram 

algum tipo de peça, após essa etapa, a levavam para casa, como uma espécie de troféu. 

Figura 26 - Busto de um estudante, feito pelo artesão 

 

Fonte: Acevo do autor. 

 A medida que Sr. Genivaldo e D. Deta, modelavam, eles explicavam como era a 

técnica da modelagem, os instrumentos que utilizavam para perfurar os olhos, fazer os riscos 

do cabelo, os detalhes das roupas e a curvatura das orelhas, além dos elementos econômicos 

e criativos que definem o que produzem. 

 Já D. Deta, um pouco mais retraída, de fala baixa e mansa, também falou de sua 

história, quantas peças faz por semana e porque só fazia brinquedos, falou também que dois 

dos 7 filhos vivem do barro, mas que apenas um neto tem demonstrado interesse em 

apreender a atividade. A partir desse diálogo, um aluno perguntou se os jovens não se 

interessarem em aprender, um dia essa atividade não vai acabar? D. Deta disse que tinha 

medo que isso acontecesse. 

A artista nos explicou neste momento em que estava modelando o barro e explicando 

como fazia suas peças, que após a modelagem era necessário deixar as peças secarem por 

cerca de dois dias antes de colocá-las no forno, e nesse momento nos despedimos dos dois 

artistas e fomos com Ademir, conhecer as outras etapas da produção. 
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Figura 27 - D. Deta e Sr. Genivaldo modelando as peças 

 

Fonte: Foto Marcos Filipe. 

Figura 28 - Modelagem do Barro – Produção de peças artistas D. Deta e Sr. Genivaldo– Associação dos 

Artistas e Artesãos do Alto do Moura 

 

Fonte: Foto Marcos Filipe. 

 Em seguida fomos conduzidos até uma rua estreita que fica ao lado associação, onde 

haviam 4 fornos localizados nas calçadas, Ademir então explicou o processo do cozimento, 

e que hoje existem pessoas que se dedicam apenas a queimarem as peças de terceiros. As 

pessoas que queimam suas próprias peças o fazem em regime de cooperação, em que vários 

artistas colocam as peças em uma única fornada, demonstrando dessa forma que o processo 
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de cooperação e socialização permeiam as diferentes etapas desse processo de produção. O 

cozimento dura em torno de 4 horas, com a temperatura de até 600° C e exige todo um 

conhecimento técnico sobre a queima. 

 Durante a explanação que o nosso interlocutor fez sobre essa etapa do cozimento, 

explicando o quanto é importante a escolha de um tipo de barro adequado para cada peça, 

assim como o tratamento do barro para retirada das impurezas para que não ocorra a quebra 

das peças durante a queima. Os estudantes nas diferentes etapas sempre questionavam 

Ademir sobre a remuneração de cada um dos profissionais envolvidos nas etapas. Essas 

perguntas evidenciam a preocupação dos estudantes em saberem, se a remuneração 

financeira é compensadora em todas as etapas da produção de uma peça. Ademir em suas 

respostas nos explicou que existem trabalhos nos quais a remuneração é melhor do que em 

outras, que a modelagem seria a etapa em que o artista é mais valorizado financeiramente.    

Figura 29 - Fornos utilizados para cozinhar o barro 

 

Fonte- Fotos Vinícius Henrique. 

 Quando terminou a parte da explicação sobre o cozimento, fomos à casa de D. Ivonete 

observá-la dando o acabamento às peças. A referida senhora, que domina todas as etapas da 

produção de uma peça, estava nessa tarde pintando junto com sua filha uma encomenda de 

galinhas. Há 52 anos ela trabalha com a modelagem de barro. Ao lado da casa de D. Ivonete 

tem o ateliê de Tatiana Silva que se dedica a pintar peças de outras pessoas, segundo a jovem 

de 22 anos, sua habilidade com a pintura resultou na conquista de clientes que compram 

peças de diferentes artistas para que ele pinte. 
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Figura 30 - Artesã pintando suas peças 

 

Fonte: Acervo do autor 

  

Os relatos nos diários de campo demonstraram o quanto foi revelador acompanhar o processo 

de produção das peças: 

“As pessoas que moram no Alto do Moura tem uma ligação muito forte com o 

barro, por exemplo: tem pessoas que tem jeito e facilidade para fazer peças modelar 

o barro, já tem outras que não sabem modelar e tem o talento de pintar e outras 

pessoas se dedicam em assar o barro, é uma ligação da comunidade muito 

envolvente com o barro, é um trabalho em sociedade que envolve todos” ( Jéssica 

Alves, diário de campo, 06/04/2019) 

 Já outra aluna destacou o quanto foi significativa essa experiência: 

“Muito além de apreciar as peças já prontas e pintadas, é inexplicável o prazer que 

foi em poder acompanhar esse processo de produção” (Simone Lins, diário de 

campo, 06/04/2019) 

 Já eram 17h 20min.. Reuni todos, agradeci mais uma vez, pedi que quando chegassem 

em casa registrassem esse momento em seus diários. A aluna Jéssica falou “foi muito bom 

essa tarde, nunca sabia que para fazer um boneco de barro era tão trabalhoso”. A partir desse 
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momento o grupo se dispersou, cinco foram embora e outros se espalharam nos ateliês. Fui 

junto com um grupo ao atelier do Sr. Cícero José, muito receptivo, que me deu um livro sobre 

a história do Mestre Galdino e deu generosos descontos nas peças adquiridas por três alunos. 

 Mesmo reconhecendo que esse exercício de observação participante vivenciado por 

mim e pelos estudantes durante cerca de três horas, não teria permitido uma experiência 

profunda, como a que são experimentadas pelos etnógrafos acadêmicos, que se inserem no 

contexto observado e ali permanecem durante meses e até anos, buscando experienciar a 

rotina do grupo pesquisado, identifico por meio dos depoimentos dos estudantes e pelos 

registros dos diários de campo, que esse exercício etnográfico foi suficiente e significativo 

para permitir que eles conseguissem compreender a produção da arte do Alto do Moura a 

partir de outras perspectivas, superando a superficialidade das peças e entendendo os 

processos, as relações e os valores que permeiam essa produção. 

4.6 Entrevistas 

 As entrevistas compuseram a terceira aula de campo. Diferente dos dois outros 

momentos, nos quais a experiência foi vivenciada com todos os estudantes, para essa etapa 

optei pela divisão do grupo maior em quatro pequenos grupos, para dessa forma permitir um 

maior conforto para os interlocutores falarem. Construímos uma entrevista semiestruturada, 

mais deixando claro aos estudantes que as perguntas seriam flexíveis, em que eles poderiam 

modificar, criar novas perguntas a depender da dinâmica e envolvimento das partes. 

Entendemos desde o início que a entrevista seria um momento privilegiado para os alunos 

conhecerem com mais profundidade a história dos artistas com o barro. 

 Após a segunda aula de campo, reuni os estudantes que participaram da atividade 

para avaliarmos a experiência e definirmos os integrantes de cada grupo. Apresentei então 

como seria a dinâmica da terceira aula de campo, na qual cada grupo entrevistaria um artista 

a partir de perguntas pré estruturadas. Apresentei algumas perguntas que iriam compor a 

entrevista e solicitei a contribuição deles, que fizeram algumas sugestões. Fechamos uma 

lista com um conjunto de perguntas e eixos que nortearam a entrevista. Essa lista foi então 

digitada e entregue previamente aos alunos. 

 Com as entrevistas pretendi que eu e os estudantes pudéssemos dialogar com os 

artistas, conhecendo sua história, seu olhar sobre a produção da arte do Alto do Moura, 

conhecer suas técnicas e acompanhar sua rotina de trabalho, fazendo da entrevista não uma 

atividade invasiva, mas um diálogo, como defende Minayo (2005, p. 64): “A entrevista é 
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acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do 

entrevistado”. 

 Entrevistar esses quatro artistas significou momentos de grandes descobertas, pois a 

partir de suas experiências nos foi revelado um conjunto de elementos, relações e valores que 

percebemos a partir do momento que eles nos apresentaram essa arte a partir de suas 

perspectivas. 

 Outra questão bastante interessante que as entrevistas nos revelaram foi a 

heterogeneidade que caracteriza aquela comunidade de artistas. São diferentes histórias de 

vida, técnicas, motivações, temáticas e tipos de peça, que extrapolam qualquer tentativa de 

redução a um único padrão. Carneiro da Cunha (2009) refletindo sobre o conceito de 

“conhecimentos tradicionais”, destaca a cultura como algo plural, termina por chamar nossa 

atenção para evitarmos formas arbitrárias de reduzir a cultura a um padrão coletivo único, 

sem levar em conta a criatividade e a heterogeneidade dos coletivos humanos. Nesse sentido, 

nós aprendemos, com essa experiência, sobre a pluralidade dos artistas e das práticas da 

modelagem do barro que aquela comunidade comporta. 

4.6.1 Entrevista com D. Deta 

Figura 31 - Josefa Regina da Silva (D. Deta) 

 

Fonte: Acervo do autor 

Biografia14 do entrevistado: Josefa Regina da Silva, conhecida como dona Deta, 

nasceu no Alto do Moura em 1946, filha de mãe “loiceira” e seu pai trabalhava na agriculta 

e nas olarias produzindo tijolos. Foi com seus pais que aprendeu o ofício de trabalhar com o 

barro, e há 60 anos tem essa atividade como fonte de renda. D. Deta trabalha produzindo 

(loiças de brincar) brinquedos (bois, cavalinhos, panelinhas, fogão) é uma das poucas pessoas 

                                                 
14

 A biografia dos artistas que entrevistamos, foi produzida a partir dos dados que foram coletados durante as 

entrevistas. 
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da comunidade que se dedica a essa produção, têm 8 filhos, dos quais 4 sobrevivem ou da 

modelagem do barro ou de atividades ligadas a produção da Arte no Alto do Moura. 

D. Deta foi nossa primeira interlocutora a ser entrevistada, eu já havia entrado em 

contato com ela através do seu filho, e por meio desse contato consegui estabelecer uma 

relação de confiança que foi fundamental para que pudéssemos durante a entrevista 

aprofundar o diálogo. Combinamos durante a semana que realizaríamos essa entrevista no 

dia 04/05/19, um sábado. O grupo que participou dessa entrevista encontrou-se em frente da 

escola, às 9:00 horas. A composição e o entrevistado de cada grupo foram definidos durante 

a semana. O Grupo 1 foi composto por Elionai Ramone, Jéssica Alves, Jéssika Ariane, Ana 

Larissa e Suzana Barros. Apesar de ter acertado a sua participação, Jéssika Ariane não 

conseguiu chegar no horário acertado devido a problemas familiares. 

 Quando encontrei as estudantes conversamos sobre a importância de se conduzir a 

entrevista de uma forma tranquila, permitindo que o entrevistado se sentisse à vontade e que 

todos estivessem atentos ao que a entrevistada falava, sem cortar a fala dela ou repetir 

perguntas, e que deveríamos fazer da entrevista um diálogo. Além disso, destaquei que apesar 

de termos uma lista de perguntas para nortear a entrevista, eles possuíam autonomia para 

incluir ou excluir perguntas ao longo da entrevista, pois uma entrevista é um momento 

imprevisível e cheio de descobertas. 

 As alunas já conheciam a entrevistada, com quem ao longo da intervenção tiveram 

em dois outros momentos contatos com ela, e isso contribuiu para um ambiente de confiança. 

Levamos um bolo, que lanchamos acompanhado de um café feito pelo esposo de D. Deta, 

que costuma servir as suas visitas. Este momento de confraternização que estabelecemos com 

D. Deta foi importante para a construção de um ambiente de afinidade. A entrevista foi 

filmada, com a autorização e conhecimento de todos. Coloquei a câmera em um tripé, e 

inicialmente a presença do equipamento fez os estudantes e a entrevistada ficarem um pouco 

desconcertados, mas a partir da segunda pergunta a câmera pareceu tornar-se um objeto 

invisível, a tensão em realizar as perguntas desapareceu e a entrevista fluiu com uma 

considerável naturalidade, somente uma das alunas mostrou em determinados momentos 

uma ansiedade que atropelava as perguntas das outras estudantes, mas nada que 

comprometesse a entrevista. 

 Como as alunas já haviam escutado D. Deta relatar a sua história em outro momento 

em que ela ministrou a oficina de modelagem com o barro na escola (ver seção 3, pág. 68), 

fiquei preocupado se a entrevista não seria repetitiva, mas percebi que o momento da 

entrevista era muito mais revelador que a fala para uma plateia em um auditório, pelo fato de 
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que na entrevista o grupo era menor e estava em um ambiente mais tranquilo. D. Deta sentia-

se mais confiante para falar, além disso, como sua voz é baixa e ela não se sente confortável 

em falar ao microfone, nesse momento da entrevista sua voz era mais compreensível e os 

alunos sentiam-se mais à vontade para fazerem perguntas. 

 Foi um momento em que os alunos e a entrevistada interagiram de uma forma muito 

tranquila e a entrevista foi muito reveladora. Foi possível conhecer a rotina de D. Deta, pois 

ficamos por mais de duas horas conversando com ela e acompanhando sua rotina de trabalho, 

nesse diálogo ela nos falou sobre sua história, como aprendeu a modelar o barro, a evolução 

econômica e social do Alto do Moura, sua relação e a história de outros artistas. Essa 

entrevista foi um momento de grande aprendizagem, a partir da imersão dos alunos e do 

professor no cotidiano da artista, D. Deta muito generosa agradeceu pela visita e presenteou 

as alunas com algumas peças. 

Essa entrevista foi realizada na casa de Dona Deta, a sua sala é o seu atelier, em que 

ela trabalha cinco dias por semana, nesse ambiente que cheira a barro a artista nos recebeu 

para a entrevista. Na sala têm uma mesa em que ela modela as peças, em que ficam uma bola 

de barro, um recipiente com água onde ela umedece as mãos à medida que vai modelando o 

barro e algumas ferramentas (cabo de pincel, uma caneta, uma faca e uma espátula de 

madeira. Para completar o ambiente os cantos das paredes e uma varanda coberta na frente 

de sua casa estão cheios de bolsas plásticas com inúmeras peças produzidas por dona Deta, 

aguardando as encomendas. 

Nesses três momentos em que acompanhamos dona Deta produzindo suas peças, 

pudemos observar ela modelando principalmente panelas e bois, que ela chama de” loiça de 

brincar”, durante a produção de um boizinho ela pega um bolo de barro, amassa várias vezes 

na mão e inicia o processo da  modelagem, inicialmente modela a cabeça, o tronco e os 

membros dianteiros, em seguida pega mais uma quantidade de barro e faz os membros 

traseiros dentro de poucos minutos está pronto mais um boizinho. Quando perguntei que tipo 

de peças ela produz, ela nos relatou da seguinte maneira: 

“Têm loiça, qual é a que você quer, têm panela pequena, panela grande, têm cama, 

têm berço, têm sofá, têm fogão, têm ferro que é brinquedo de menina mulher né. E 

os meninos homem é cavalo” 

 Permanecemos na casa de D. Deta por 2:30 h, onde realizamos a entrevista que se 

estendeu por cerca de uma hora. A artista nos explicou como produz suas peças, os 

instrumentos que utiliza para essa produção e os tipos de peças que produz (ver fotografia 

32).  Durante a sua fala, ela narrou a questão do processo de aprendizagem coletivo que se 

dá na comunidade: 
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D. Deta- Comecei a trabalhar com 13 anos, eu trabalhava muito em casa, a minha 

mãe trabalhava na roça e também com loiça, eu aprendi com ela”. 

P- Para fazer a boca e os olhos a Sr.ª usa o que? 

D. Deta- Esse pincel aqui, agora Sr. Genivaldo (artesão amigo da entrevistada) 

falou que eu , para eu fazer, pra ficar os olhos bem bonitinhos, com uma caneta, 

que ele me ensinou, faz 60 anos que eu trabalho com, mas eu estou aprendendo né, 

tô aprendendo, que eu não sabia que a caneta puxa o bico da caneta, aí fica o 

buraquinho, aí meu esposo essa semana disse, ‘eita como tá bonito o olho do 

boneco!!! foi com quê que você fez?’ [E respondi:] ‘Foi Sr. Genivaldo que me 

ensinou’  

 A fala da artesã nos permitiu perceber a existência de um processo social de 

aprendizagem, no qual é por meio dos familiares e dos amigos que os artistas aprendem suas 

técnicas. 

Figura 32 - Brinquedos em barro produzidos por D. Deta 

 

Fotos: Acervo do autor 

 Uma outra fala de D. Deta sobre a cooperação econômica e social que permeiam o 

processo de produção das peças pelos moradores no Alto do Moura, nos permitiu conhecer 
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os laços de solidariedade que são estabelecidos nesse processo, que nunca conheceríamos se 

não tivéssemos realizado esse diálogo com os artistas ao longo da pesquisa. Dona Deta nos 

relatou que: 

P- Quando é para cozinhar os bois a senhora têm forno na sua casa? 

D. Deta- Tem meu vizinho, ele que queima, já hoje ele trouxe duas vasilhas de 

loiça. 

P- A senhora paga um valor a ele para queimar suas peças? 

Deta: Ele não recebe, ele é uma pessoa muito boa, quando eu posso ajudar, eu 

ajudo. 

P- Aqui vocês sempre se ajudam? 

Deta: Ele é pobrezinho, tá desempregado, aí essa semana eu vi que tinha pouca 

lenha, aí eu falei com o menino, traz um metro de lenha, aí ele [o vizinho] falou, 

‘mas Dona Deta, a senhora com sacrifício... eu disse, ‘não,  mas  você  não está 

queimando minhas peças?’ 

 Esse relato de Dona Deta mostra a permanência de um tipo de solidariedade que era 

comum aos artistas no passado, em que um ajudava ao outro. Aparentemente, hoje a maior 

parte dos artistas paga pela queima de suas peças. 

Em vários momentos da entrevista dona Deta nós mostrou e explicou as etapas em 

que suas peças são produzidas, reúno a seguir os principais trechos que ao longo se sua fala 

ela tratou dessa questão: 

“Esse barro a gente compra, esse barro era muito sacrifício pra gente, mas de um 

certo tempo para cá melhorou muito!! Que o rapaz traz o barro passando na 

máquina, sem pedras, sem nada, muito bom. Mas em carregar barro na cabeça, eu 

sofri muito, quando eu era solteira carregava barro na cabeça, para aguar, pisar no 

pé para poder fazer a loiça, agora está uma beleza (pois compra o barro pronto para 

modelar)” 

  

“[... Todas as peças eu faço na mão, cavalo, boneco, chapéu, para fazer os olhos a 

boca eu uso isso (e nos mostra o cabo de um pincel). Agora o Sr. Genivaldo falou 

que para fazer os olhos bem bonitinhos eu ia usar uma caneta, eu não sábia que 

puxando o bico da caneta fica aqueles buraquinhos.]” 

 

“Para queimar têm o meu vizinho ele queima minhas peças e não quer receber” 

 

“Eu pinto na mão, o pincel eu só uso, assim onde meus dedos não alcançam, aí é 

com o pincel...] [.. quando eu pinto, aí depois eu dou um banho de cola para ficar 

brilhoso”  

Outra parte da entrevista que destaco, foi quando ela relatou a importância do Mestre 

Vitalino. Segundo ela, a partir de sua chegada ocorreu uma grande mudança, pois as pessoas 

que trabalhavam em olarias (fábricas de tijolo e telhas) ou produzindo peças utilitárias, 

passaram a aprender e produzir peças figurativas. A artista enfatizou que graças ao barro as 

pessoas vivem muito bem no Alto do Moura “Tem casa, moto, carro” aqueles que não 

trabalham fazendo peças, pintam, queimam, “quase todo mundo vive do barro”. 

Atualmente a produção de Dona Deta é muita pequena pois as encomendas caíram 

muito com o passar do tempo, a respeito dessa questão quando questionada se ele sobrevive 

a partir dessa produção, ela nos explicou da seguinte maneira: 
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“Não agora não, eu me aposentei, aí eu tô trabalhando assim com divertimento, as 

meninas me pedem loiça eu faço, mas como sustento para viver não dá mais não” 

 

Já em relação aos motivos que provocaram a diminuição das encomendas dona Deta 

falou: 
“Agora não os meninos só querem telefone, é brinquedo de plástico, e tá saindo 

muito pouco, eu tô fazendo, só quem faz (loiça de brincar) aqui no Alto do Moura 

sou eu” 

 Concluímos a entrevista muito satisfeitos, pois Dona Deta iluminou aspectos da 

produção da Arte do Alto do Moura que não havíamos percebido. Ao nos apresentar suas 

histórias percebemos que essa senhora, hoje já aposentada, se orgulha de ter criado seus filhos 

por meio de sua produção, mas hoje o que produz é muito mais pelo prazer de continuar 

mexendo no barro do que pelo valor que recebe, pois já não recebe grandes encomendas. 

4.6.2 Entrevista com Horácio Rodrigues: sábado à tarde 

Biografia do entrevistado: Horácio Rodrigues, têm 53 anos, filho mais novo do mestre 

Zé Caboclo, um dos grandes artistas de referência do Alto do Moura, e de D. Celeste que era 

especializada em produzir panelas. Ele e seus sete irmãos aprenderam desde criança o ofício 

de modelar o barro. Horácio é pai de três filhos, que aprenderam com ele a técnica da 

modelagem, mas apenas um, que apesar de trabalhar em outra atividade, continua durante a 

noite auxiliando o pai em alguns trabalhos. O artista é graduado em Ciências Sociais. 

Figura 33 - Horácio Rodrigues 

 
Fonte: Acervo do autor. 
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 Eu já havia feito contato com Horácio, em dois outros momentos, quando o convidei 

para ser interlocutor em nossa intervenção. Inicialmente fiquei receoso em relação a sua 

disposição em participar da entrevista, pois o mesmo apresentava-se de forma retraída e 

muito ocupado. Para reduzir uma possível resistência fui ao seu atelier e apresentei a proposta 

de nossa intervenção e os nossos objetivos em fazer uma entrevista com os estudantes. 

Selecionei para essas entrevistas os estudantes: Cesar Antônio, Maria Solange, Edson José, 

Marcos Filipe e José Roberto, sendo que José Roberto não conseguiu participar da atividade. 

 A entrevista foi realizada no sai 04/05/2019 a partir das 15:00 horas, um sábado à 

tarde. Assim como fiz com o primeiro grupo, conversei com os estudantes entrevistadores 

sobre a importância de criarem as condições adequadas, para que o entrevistado se sentisse 

à vontade para falar sobre sua arte e sua história, da forma mais natural possível. Encontramo-

nos em frente da escola às 14:00 horas, fomos em um mesmo carro, e durante o trajeto fomos 

conversando sobre como seria a dinâmica da entrevista. Todos já estavam com o roteiro da 

entrevista, e aproveitei o momento do trajeto para enfatizar a importância de se conduzi-la 

da forma metódica como havíamos conversado. Acertei com o aluno Marcos Filipe, para ele 

ficar responsável pela captação das imagens e do áudio, devido a sua habilidade com o uso 

das tecnologias. 

 Ao chegarmos ao atelier de Horácio, localizado na Rua Mestre Vitalino, o 

encontramos trabalhando produzindo troféus e medalhas em barro para uma competição de 

halterofilismo. O artista, com seu jeito tímido, de fala tranquila e um pouco baixa, 

inicialmente aparentava certa resistência, mas no decorrer da entrevista essa primeira 

impressão se desfez. Percebi que Horácio havia se preparado para o momento, havia trazido 

para a entrevista, fotografias do seu pai, o mestre Zé Caboclo, e livros que contavam a história 

do Alto do Moura, o que me fez perceber a importância que ele deu àquele momento. 

 O interesse dele em falar sobre sua história e da sua produção foi muito rico em 

detalhes e a entrevista foi realizada com uma boa interação. Mesmo respondendo às 

perguntas com muita atenção ele não parou em nenhum momento de trabalhar em suas peças, 

permitindo aos estudantes terem ao mesmo tempo a possibilidade de, além de escutarem sua 

história, também observarem como ele produzia suas peças. Por meio do registro no diário 

de campo de uma das estudantes que participaram da entrevista pudemos perceber os 

aspectos que ela identificou: 

“Horácio Rodrigues, 53 anos, faz trabalhos tradicionais e peças personalizadas para 

alguns eventos, em diversos tamanhos, em miniatura assim como tamanhos de 1,3 

mt. Começou com 8 anos de idade, observando os trabalhos dos irmãos mais velhos 

e de sua própria mãe, começou como brincadeira até desenvolver a arte” (Maria 

Solange, diário de campo, 04/05/2019) 
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 A entrevista superou minhas expectativas iniciais, pois o artista apresentou-nos uma 

série de aspectos que envolvem a produção de suas peças, que no momento da elaboração da 

ficha de perguntas não havíamos pensado. O problema que enfrentamos foi que um motor 

bomba estava funcionando próximo ao atelier a maior parte do tempo da entrevista, 

prejudicando a gravação dos áudios. 

 Suas respostas foram muito reveladoras sobre seu cotidiano, sua história e a relação 

da produção da arte do Alto do Moura com a história da comunidade. Horácio nos explicou 

de forma muito didática sua técnica de produção e nos mostrou várias peças que havia 

produzido, além de relatar como eram os perfis dos seus clientes e a motivação e inspiração 

para a produção. Quando perguntado quais eram as ferramentas (ver imagem 34) que 

utilizava para confeccionar suas peças, ele explicou da seguinte maneira: 

“É tudo coisa improvisadas, paletinha (feitas de madeira)  é que a gente improvisa 

de acordo com a nossa necessidade, então a gente vai fazendo, aqui o pente para 

fazer cabelo, a faquinha, os arames, têm muita coisa, uma caneta assim, a gente vê 

que serve para alguma coisa , isso aqui é para fazer relevo(pequena  haste com um 

arame nas pontas) isso daqui o arame para furar uma peça  maior, porque tem que 

ter furos para que não venha a quebrar no forno” 

Figura 34 - Horácio Rodrigues mostrando as ferramentas que utiliza 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Horácio é muito consciente de sua produção, pois além de ter muita clareza sobre a 

importância do seu trabalho, consegue compreender os elementos que deve imprimir em suas 

peças para cativar o seu público. Além de ele ser muito criativo, suas peças em sua maioria 

são autorais e atende encomendas de pessoas do país inteiro. Quando questionado por um 

dos entrevistadores sobre como havia aprendido a trabalhar com o barro, o artista nos 
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explicou que a aprendizagem tem uma relação muito grande com a socialização no ambiente 

familiar e ele nos falou: 

Horácio: Eu comecei com 8 anos de idade, observando os trabalhos das minhas 

irmãs mais velhas, da minha mãe. Assim na época que meu pai faleceu eu tinha 

apenas 7 anos de idade, e eu não tava ainda trabalhando, mas observando os 

trabalhos dos meus irmãos mais velhos e da minha mãe. Eu iniciei fazendo peças 

mais simples como animais, fazendo uns boizinhos...” 

 Quando perguntamos sobre as influências que teve, ele citou a importância do Mestre 

Vitalino, do seu pai Zé Caboclo e do seu tio, o mestre Manuel Eudócio, como inspiração, e 

destacou que mesmo seguindo a linhagem desses mestres ele gosta muito de criar, além disso 

demonstrou uma grande capacidade e criatividade em materializar o contexto social em que 

vive em suas peças. Em um trecho da entrevista Horácio destaca essa sua criatividade: 

“Eu criei uma peça que eu pensei assim, vou criar uma peça representando 

Lampião, como se ele tivesse ido a julgamento, aí coloquei o título da peça 

“Lampião, bandido ou inocente?” então fiz essa peça e participei com ela no salão 

da arte (Fenearte) em 2005. onde conseguir o prêmio de 2º lugar nessa peça no 

salão, inclusive tenho uma réplica(…) aí eu criei os personagens, coloquei lampião 

como réu, o advogado de defesa de Lampião era Luiz Gonzaga, o promotor era 

Antônio Conselheiro e coloquei o pessoal da região no júri tinha Zumbi dos 

Palmares, Chacrinha, tinha Gilberto Freyre, Patativa do Assaré, e o juiz era Padre 

Cícero”. 

 Ao falar sobre as motivações e as principais fontes de inspiração que influenciam a 

definição das temáticas que ele aborda em suas peças, Horácio foi bastante enfático sobre a 

importância da criatividade do artista como um elemento que garante uma maior valorização 

por parte do público. Ele abordou essa questão principalmente nesse trecho da entrevista: 

“Eu acho que é muito importante porque ultimamente têm peças assim que não têm 

criação é uma coisa de fabricação em série como têm essas bonecas aqui a muitos 

anos está sendo disseminada aqui na comunidade dos artesãos só fazem aquilo ali, 

se for para fazer uma peça assim não consegue, uma peça que seja mais complexa. 

Então a criação é importante para poder colocar novos motivos no mercado né, 

porque vai ficar saturado. Não a tradicional nunca morre, porque têm a história, as 

outras coisas elas passam”. 

Outro aspecto bastante interessante que o artista nos relatou durante a entrevista, foi 

o quanto a sua produção está voltada para as demandas do mercado, ele falou dos tipos de 

trabalho que ele já fez, como participar da campanha publicitária de um banco em que ele 

produzia souvenirs, a venda do direito de imagens para propaganda e produção de peças 

representando pessoas a partir de fotografias (ver Figura 35), pude perceber que dentre os 

artistas que selecionamos, Horácio é aquele que atende uma maior diversidade de trabalhos 

e que consegue uma maior remuneração com a sua produção. Ele nos falou que por meio da 

arte consegue ter uma vida confortável e ressaltou que para a geração dele é muito melhor 

viver do barro do que na geração do seu pai. 
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Entender a importância econômica da produção de arte no Alto do Moura foi um dos 

elementos que buscamos entender por meio dessas entrevistas, cada um dos quatro artistas 

que entrevistamos nos falou sobre como estava organizada a produção, quem eram os 

consumidores e a remuneração que conseguiam por meio desse trabalho. Horácio nós falou 

da importância da produção da arte como geradora de empregos da seguinte maneira: 

“Acredito que de 70% a 80% das pessoas daqui trabalham com o barro, assim têm 

aqueles que faz e têm os que estão envolvidos também, os que faz a pintura, os que 

auxiliam a queimar, têm um rapaz ali que trabalha só queimando as peças, a pessoa 

paga a ele a diária né então ele vai e queima”. 

Figura 35 - Peças produzidas por Horácio retratando pessoas 

 

Fonte: Acervo do autor 

A entrevista e conversa com o artista, na qual ele mostrou suas peças, durou cerca de    

1 h 40 min, que foi filmada com a devida orientação. Realizamos algumas fotografias e então 

nos despedimos de Horácio. Realizei um momento de avaliação com os estudantes ali mesmo 

no Alto do Moura e pude perceber, a partir de suas reflexões, o quanto foi significativo esse 

momento para eles, em que conheceram o mundo do artista e suas explicações sobre a arte 

que produz. Os registros dos estudantes no diário de campo demonstraram as descobertas 

que a entrevista possibilitou: 

“Participamos da entrevista no sábado à tarde com o Sr, Horácio e ali podemos ver 

toda a história de uma pessoa, que já é uma história viva pois é descendente de 

artesãos e herdou a profissão dos pais, tios e avós, alguns de seus irmãos também 

são artesãos e um dos seus filhos também é artesão. Conhecemos todo o processo 

de trabalhar o barro, fazer as peças, levar ao forno pois a toda uma técnica para 

isso, pintar as peças e também comercializá-las” (César Antônio, diário de campo, 

04/05/2019) 
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“Um povo pacato, sendo representado por aqueles que têm em suas mãos o dom 

de transformar fatos reais em artes representativas” (Maria Solange, diário de 

campo, 04/05/2019) 

 Quis trazer partes dos diários de campo e da fala do interlocutor como forma de 

destacar as descobertas que tivemos durante esse processo, garantindo para que aqueles que 

lerem esse trabalho, a possibilidade de visualizar a interação que a pesquisa possibilitou. 

4.6.3 Entrevista com Genivaldo Antônio: 11/05/19 

Figura 36 - Genivaldo Antônio 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Biografia do entrevistado: Genivaldo Antônio da Silva, tem 74 anos e há mais de 50 

anos produz arte, sua mãe era “loiceira” e o incentivava na infância modelar pequenos 

bichinhos, mas somente na idade adulta, quando tinha cerca de 20 anos foi que começou a 

modelar o barro como meio de sobrevivência, a temática que ele trabalha é principalmente 

peças figurativas (ver figura37), e produz atendendo encomendas de comerciantes, que 

distribuem para vários estados. Apesar de não ter aprendido com Vitalino, Genivaldo é 

enfático quando considera o mestre como o grande professor de todos, e o denomina de “O 

Deus do Barro”. 
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Figura 37 - Peça retratando um artista colocando peças para queimar no forno - Genivaldo 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 Programei para essa tarde duas entrevistas devido à agenda dos alunos e dos artistas, 

12 estudantes se comprometeram em participarem nesta tarde, mas 4 não conseguiram 

comparecer devido ao trabalho, pois tiveram que fazer hora extra. 

 A escolha do Sr. Genivaldo como interlocutor de nossa pesquisa foi uma escolha dos 

estudantes. Inicialmente eu pretendia entrevistar um artista da família Vitalino, inclusive já 

havia feito um contato inicial com esse artista, e desejava entrevistá-lo, pois o mesmo tem 

uma produção em que suas peças são figurativas, mais tradicionais e produzidas em série, 

para atender a encomenda de comerciantes, mas ao longo das aulas de campo conhecemos 

seu Genivaldo que produzia o mesmo tipo de peças, e como os estudantes desenvolveram 

uma familiaridade com o artista, e ainda não havia me comprometido com o outro artista, 

considerei mais produtivo acertar com seu Genivaldo para ser o nosso entrevistado. 

 Iniciamos a entrevista com o Sr. Genivaldo às 13 h 30 min, apesar do grupo ser 

formado por oito estudantes acertamos para que as perguntas fossem realizadas por Williams 

Tabosa, Lourival Francisco, Carlos Henrique e Ronaldo Araújo, já a estudante Thayná 

Mikaele ficou responsável pela captação das imagens. A entrevista foi realizada na 

associação dos artesãos do Alto do Moura, onde o Sr. Genivaldo é diretor e costuma trabalhar 

para mostrar aos turistas como é o processo da modelagem, um dos alunos relata no diário 

de campo a importância desse contato com o artista: 

“No terceiro dia entrevistamos o senhor Genival, e para mim foi o melhor dia, 

gostei muito em conhecer sua história, notei no olhar e falar dele o quanto o barro 

é importante para sua vida, o modelo de peças que ele trabalha é figurativa que 
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retrata o cotidiano nosso, e mesmo aposentado continua trabalhando com o barro, 

ele trabalha por encomendas” (Carlos Henrique, diário de campo, 11/05/2019) 

 A entrevista com seu Genivaldo foi muito descontraída e marcada por uma grande 

interação, a sabedoria do artista em relatar fatos sobre a história da comunidade que se 

confundia com sua história pessoal e com as peças que produzia tinha certa poesia, que 

prendia a atenção de todos, apesar de termos construído um roteiro para as entrevistas a 

interação entre entrevistado e entrevistadores fez surgir várias outras perguntas. A entrevista 

foi gravada, mas o ambiente amistoso fez da câmara um objeto impercebível e a entrevista 

transformou-se em uma conversa agradável e muito reveladora, pois o artista respondia ou 

relatava suas histórias e não aceitava interrupções antes de concluir sua fala. Um outro 

aspecto muito interessante era a utilização de alegorias para explicar alguns acontecimentos 

 Um momento muito interessante foi o relato do entrevistado sobre os temas 

abordados em suas peças, o mesmo relatou o seu fascínio pelo cangaço e o seu interesse 

desde a infância sobre esse tema, que o fez assistir a muitos filmes, ler livros e Cordéis para 

conhecer melhor a história de Lampião, essa paixão o faz considerar a peça “cangaceiros” 

como a mais interessante, dentre as que produz, ao ser questionado sobre porque sobre o 

prazer em produzir essa peça, Genivaldo relatou: 

Lampião, eu gosto muito de trabalhar em lampião, quando eu faço um casal de 

lampião, eu fico namorando com ele, eu acho nele uma peça, primeiro é uma peça 

histórica né, além disso é uma peça que o povo gosta, já trabalhei muito com um 

tipo de boneca mas passou, Lampião não continua. 

 Uma questão que buscamos descobrir por meio das entrevistas, foi de que forma o 

cotidiano do artista era materializado por meio do barro e transformado em temáticas, seu 

Genivaldo apesar de trabalhar principalmente para atender as encomendas de lojistas de 

diferentes estados do país, é um artista dotado de uma criatividade e sensibilidade muito 

intensa, para captar o seu contexto. Ele nos relatou que sempre que surge uma inspiração 

produz peças autorais, retratando o seu cotidiano “como a peça de uma moça que estava em 

consulta no oftalmologista ou uma cirurgia que sua filha fez e ele materializou em uma peça”. 

Por meio de suas respostas foi possível percebermos o quanto as transformações pelas quais 

a sociedade passou ao longo dessas cinco décadas em que ele produz a arte figurativa, se 

refletiram na sua produção, ele nos fala que: 

A gente vai vendo as coisas como vai sendo, progredindo hoje em dia, quando eu 

comecei quem tinha um celular? Hoje já têm pessoas atendendo o celular no 

escritório com o celular do lado de uma máquina, um computador, quer dizer nós 

não parou no tempo, porque se nós tivéssemos parado no tempo era a mesma coisa, 

caçador, o vaqueiro derrubando boi, hein essas coisinhas[…] Mas fomos nos 

desenvolvendo e produzindo outras coisas. 
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 A entrevista foi muito prazerosa e o artista sempre muito comunicativo despertava o 

interesse dos estudantes e criava um ambiente de confiança, os estudantes ficaram bastante 

seguros para realizarem várias perguntas que não estavam na lista que construímos. À medida 

que a entrevista era conduzida o Sr. Genivaldo produzia suas peças, falando de suas 

inspirações e das técnicas que utilizava na produção das mesmas, do mercado, de suas 

dificuldades e sonhos. 

 Uma questão que nos marcou muito na fala de seu Genivaldo, foi a importância que 

ele atribui ao barro, se referindo sempre a essa matéria prima com reverência “O Alto do 

Moura tem nome hoje por conta do barro, o barro é o ouro da gente, como lá em Minas têm 

o ouro cavado, a gente tem o mesmo ouro aqui, cavado também”, assim como uma visão 

mística que tem do barro, em vários momentos da entrevista o artista por meio de alegorias 

nos falava de uma espécie de sacralidade existente no barro: 

Você é o barro, eu digo você com todo respeito, você é o barro porque quando 

Deus criou o mundo, Ele viu que o mundo precisava de uma pessoa para 

administrar, fez um boneco, foi Ele o primeiro artesão foi Deus, que Ele fez esse 

boneco e deixou lá, e o que Ele fez soprou nas suas narinas ele tomou fôlego de 

vida, é você e eu somos nos esse boneco de barro, e a Bíblia diz que o espírito volta 

a Deus, foi aquele que deu, e o pó volta para o barro, de onde saiu, quer dizer que 

nós somos o barro”. 

“Eu amo, eu amo a arte do barro, e quando eu vejo alguém destratar o barro eu 

adoeço, eu amo o barro e tudo quanto eu tenho eu arrumei com o barro, uma casa, 

um carro tudo que tenho foi Deus que me deu através do barro. 

 Nesse trecho ele ressalta uma concepção do barro como uma matéria dotada de vida: 

 Eu tenho dito aqui o barro ele é tão importante, quando você pega nele comece 

pegando nele, aí muitas crianças dizem hem, hem parece massa de modelar, eu 

digo massa de modelar é morta não tem vida não, mais agora o barro tem! O barro 

é vida  ai eu começo tratando a vida que o barro têm, qualquer peça dessa se quebrar 

agente tritura ela, e ela serve de novo, e a massa não consegue, ela não serve mais 

para fazer a peça não, tá vendo que é vida, ai ela volta para o barro novamente. 

 Dentre as muitas questões que envolvem a produção da arte e a vida de seu Genivaldo, 

um aspecto que ele demonstrou preocupação foi com a aprendizagem dos futuros artistas, 

seu Genivaldo é otimista quando fala que apesar de muitos jovens estarem procurando 

emprego em empresas, isso não os impede de continuarem produzindo, ele nos falou que 

alguns filhos vivem do barro como ele e que muitos netos e até bisnetos dominam a arte do 

barro, segundo o artista a aprendizagem ocorre por meio do esforço dos artistas, mas que o 

poder público deveria oferecer de forma institucionalizada a formação de novos artesãos, ele 

destaca essa questão: 

Por isso eu disse que o governo, o nosso governo ele deveria olhar, porque amanhã 

eu saio daqui entendeu, e esse menino é meu aluno e vai ficar, e vai sentar aqui 

nessa cadeira e vai fazer a mesma coisa, porque eu não aprendi desse jeito, mas eu 

tenho o prazer de ensinar igual. 
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 Sobre a preocupação que ele tem em relação para que as novas gerações deem 

continuidade a essa tradição do Alto do Moura ele nos contou: 

Aí eu muitas vezes, eu tenho conversado com eles (netos e Bisnetos) se você meu 

filho não puder fazer uma peça grande, mas faça uma pequenininha não deixe 

morrer não, porque é o nosso interesse não é enricar, é a arte não morrer, é preservar 

a cultura como Vitalino iniciou então não vamos deixar ele entristecer não, onde 

ele tá, né cada dia mais vamos alegrar Vitalino, olhe isso aqui eu agradeço Deus, 

eu nunca nego que eu agradeço por esse nome Vitalino. 

 Ao vê-lo produzindo durante a entrevista, os estudantes fizeram inúmeras perguntas 

sobre os utensílios que ele utilizava na produção. Esse contato direto dos estudantes com o 

artista foi muito significativo, por permitir uma imersão no mundo dos artistas e compreender 

esse cotidiano a partir de outra perspectiva, por outro lado para o artista esse contato com o 

público ele considera uma valorização do seu trabalho, no final da entrevista ele ressaltou 

essa questão: 

Uma peça, uma peça só têm valor para nó quando você valoriza, entendeu? Ela tem 

valor para nós quando vocês valorizam, pronto isso para mim (se referindo a esse 

momento de conversa com os alunos) isso é mesmo que ouro. 

4.6.4 Entrevista com Cida Rodrigues 

Figura 38 - Aparecida Rodrigues da Silva 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Biografia da entrevistada: Aparecida Rodrigues da Silva, 31 anos, se dedica a arte do 

barro desde os seus 12 anos. Filha e neta de artesãs, aprendeu as técnicas da modelagem do 

barro observando sua mãe e os seus vizinhos trabalhando, apesar de saber diferentes tipos de 

peças, Cida (Aparecida) produz atualmente apenas as bonecas (Dondoca, namoradeiras e 

africanas) apesar de muito jovem Cida nos relatou que durante a sua vida já trabalhou em 
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várias outras atividades e que já viveu um curto período em Guarapari/ES, região produtora 

de cerâmica, além disso o tipo de peças que produz é muito sensível à procura do público. 

 Durante a fase de construção do projeto havíamos acertado a partir do contato 

realizado pelo aluno Williams Tabosa, de entrevistarmos Josineide Rodrigues, que produz 

bonecas namoradeiras, africanas e dondocas (ver figura 39), um tipo de peça em série, 

produzida nos últimos anos por muitos artistas dessa comunidade, mas ao chegarmos a sua 

casa a mesma mostrou-se resistente em participar da entrevista alegando timidez, tentei 

esclarecer e convencê-la a participar, mas ela continuou resistindo, e nos apresentou uma 

prima dela com quem já havia conversado e que aceitou participar. Ela nos apresentou Cida 

Rodrigues que produz peças semelhantes a dela e tem a mesma idade. Apresentamo-nos a 

Cida e expliquei do que se tratava nosso projeto e quais eram os objetivos da entrevista, 

perguntei se ela não preferia que viéssemos em outro momento, mas como ela mostrou-se 

confortável iniciamos a entrevista. 

Figura 39 - Bonecas africanas 

 
Fonte: Acervo do autor. 
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 Apesar de estarem participando sete alunos, as perguntas foram conduzidas por 

Silvana Cristina, Williams Tabosa, Thyago Mikael e Thayná Mikaele, ficando Carlos 

Henrique com a obrigação de captar as imagens. Essa entrevista foi realizada em dois 

momentos distintos. No dia 11/05/19 realizamos a primeira entrevista, mas o áudio ficou 

comprometido, entramos em contato com a artista que aceitou participar de uma segunda 

entrevista que realizamos no dia 06/06/19, assim como as demais entrevistas essa foi um 

momento de descobertas e reflexões coletivas e por meio do diário de campo um dos alunos 

descreve suas impressões: 

Terminamos nossas aulas entrevistando no dia 11/05 uma artesã conhecida por 

Cida, ela tem a especialização de modelar bonecas namoradeiras, cada uma com 

suas características diferentes, Cida aprendeu trabalhar com o barro com os seus 

avôs e seus pais. (Williams Tabosa, diário de campo, 11/05/2019) 

 Ao acompanharmos a artista Cida produzindo suas bonecas tivemos a oportunidade 

de conhecermos a rotina de quem se dedica a produção desse tipo de peças decorativas 

(Dondocas, Namoradeiras e Africanas) essa produção atualmente têm uma grande 

importância econômica para a comunidade diante da quantidade de bonecas que são 

produzidas no Alto do Moura e da quantidade de pessoas envolvidos nesse processo 

produtivo. Segundo Cida a produção desse tipo peça envolve mais da metade das pessoas 

que trabalham com barro na comunidade. 

Apesar da importância econômica dessa produção para o Alto do Moura a sua 

importância artística carrega uma certa polêmica, pois alguns artistas da comunidade, 

consideram esse tipo de peça como uma descaracterização da tradição artística do Alto do 

Moura, pelo fato de sua origem ser proveniente de outro estado (Minas Gerais). 

 Durante as duas entrevistas que realizamos com Cida foi possível compreender o 

processo e as técnicas que são empregadas na produção dessas peças. Descobrimos que na 

produção das bonecas há uma divisão em etapas, bem definidas, no qual cada produtor ao 

realizar sua etapa vende a peça a um terceiro, as bonecas são produzidas da seguinte maneira: 

a primeira etapa é a produção do corpo por meio de um torno, existem pessoas na comunidade 

que realizam apenas essa etapa e vende os corpos prontos a diferentes artistas, que se dedicam 

a segunda etapa em que ocorre a colocação do rosto, cabelo, roupas, braços, em seguida essas 

peças são vendidas para outra pessoa que pagam para queimar essas peças, que corresponde 

a terceira etapa e por último na quarta etapa as peças são pintadas. 

 Cida nos falou que da forma como os produtores dividem a produção de uma peça 

em etapas, é muito mais lucrativo do que se eles fossem produzir essas bonecas dando conta 

de todas as etapas, a artista se dedica a segunda etapa e nos mostrou durante a entrevista os 
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tipos de acabamento que ela realiza nas peças. Quando perguntamos a ela como produzia a 

suas peças, Cida nos mostrou o seu trabalho e descreveu da seguinte maneira: 

Eu recebo o corpo pronto assim ( nos mostrando os corpos que são feitos por outro 

artesão em um torno, (ver imagem 40) eu faço o rosto com uma forma de gesso e 

aprego, primeiro eu vou raspar(utiliza uma faca) e alisar as peças(com um cartão 

telefônico) para tirar o excesso(ver figura  41)... ] primeiro coloco a cabeça, depois 

os peitos dela, aí os braços, depois vem o cabelo e o Chapéu.  

Observando as fotografias a seguir é possível visualizar a sequência das atividades 

em que Cida produz suas bonecas. 

Figura 40 - A artista tira o excesso de barro da peça com uma faca 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Figura 41- Molhando o corpo da peça e passando um cartão telefônico para dar acabamento 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 42 - Colocando a Cabeça 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Figura 43 - Colocando o cabelo e um chapéu 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 44 - A peça pronta para ser queimada 

Fonte: Acervo do autor. 

 Quando relatou os diferentes serviços que ela fazia nessa etapa da produção, 

perguntamos a Cida sobre as demais etapas e a remuneração que conseguia fazendo essas 

bonecas, e ela nos descreve: 
Eu compro o corpo por R$0,30, faço o acabamento e vendo por R$ 1,10 a peça 

pronta, para a pessoa queimar, é pintada e é vendida por R$2,50 para o atacadista, 

a minha etapa é a melhor, pois pagam R$0,50 para pintar, ainda têm as tintas, o 

custo da queima e jornal para embalar. 

 Nessa fase que a artista trabalha ela coloca os braços, roupa, cabelos ou turbante e o 

rosto que é produzido por meio de um carimbo, por dia Cida chega a produzir até 150 peças 

nas quais ela ganha até R$ 0,80 por peça e vende a peça a outra pessoa que vai pagar para 

queimar a mesma e por último essas bonecas são pintadas, o que caracteriza uma produção 

em série e baseado em um modelo de divisão social do trabalho. Apesar de produzir em 

grande quantidade, e não ser responsável por todas as etapas dessas peças, nem ter a 

preocupação em identificar essas peças como uma autoria sua, percebemos a partir dessa 

experiência na qual acompanhamos Cida produzindo, a criatividade com a qual ela produz 

cada 

 peça, e que apesar de ser em série percebe-se uma individualidade em cada boneca, como 

ela nos falou: 

Carlos: Mesmo você fazendo 40 bonecas aparentemente iguais, você identifica 

alguma diferença entre elas? 

Cida: Vejo sem dúvida algo fica diferente, o braço, a roupa, o cabelo, eu nunca 

faço a roupa igual, faço vários modelos de roupa, tem gente que faz tudo idêntica, 

mas eu não consigo. 
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 A artista produz em uma velocidade que chamou a atenção de todos, durante o 

período em permanecemos em seu atelier Cida produziu cerca de 15 bonecas, e também como 

ela consegue aliar com a perfeição dos detalhes de cada peça, ao acompanhar a sua produção 

e compararmos as peças é nítida a diversidade de detalhes que cada boneca possui. Ela relatou 

que sabe fazer peças figurativas, inclusive iniciou sua vida como artista produzindo 

miniaturas, mas quase não faz, pois, o lucro com esse tipo de peça é muito pequeno, quando 

comparada com as bonecas. Durante a entrevista pude perceber o quanto a questão financeira 

tem impacto na produção de Cida, e o quanto ela é consciente desse aspecto, dentre os quatro 

artistas que entrevistamos ela foi a que mais destacou o aspecto mercado, talvez seja devido 

a sua juventude, em um trecho da entrevista ela pontua: 

Cida: Eu vendo a R$1,10, já cheguei a vender a R$0,70 no tempo ruim, já tá lotado 

de boneca, só boneca tem que mudar, tem que se criar alguma coisa nova, que seja 

do barro, mais sem ser boneca. 

Quando questionada sobre a importância do barro para a comunidade Cida foi 

enfática e disse que a maior parte das pessoas vive diretamente dessa atividade, e quando um 

dos alunos perguntou sobre o que a orgulhava em trabalhar com o barro, Cida falou que “O 

dinheiro, que ganho bem, a gente trabalha muito, mas também ganha bem”. Porém quando 

falou sobre a possibilidade de seus filhos seguirem sua mesma profissão, ela respondeu que 

não, pois apesar de eles já ajudarem a ela e terem uma vida confortável a partir da arte 

esperava um futuro melhor para os filhos. 

 Durante a entrevista Cida foi muito espontânea, os alunos realizaram diversas 

perguntas que não foram anteriormente pensadas, mas que surgiram ao longo da entrevista. 

A entrevista de Cida evidenciou que mesmo na produção das peças em série a criatividade e 

a individualidade estão presentes, e me fez pensar sobre a questão da “tradição” já que muitas 

pessoas fazem críticas em relação a produção dessas peças, por considerarem ser uma peça 

que o modelo veio de fora, importado de Minas Gerais, portanto seria algo que descaracteriza 

a produção cultural do Alto do Moura. Cida me fez perceber o quanto as necessidades 

materiais influenciam a produção dos artistas, que ainda não construíram um nome já 

solidificado. 

 Outra questão que pude refletir ao longo dessas duas entrevistas com Cida, foi que a 

artista nos apresentou as motivações, expectativas e a rotina de trabalho a partir do olhar de 

uma pessoa mais jovem, muito mais preocupada com a sobrevivência do que com a tradição. 

Sua entrevista nos fez estabelecer um paralelo com a análise feita por Canclini (2013) quando 

observou os impactos da modernidade sobre a produção dos artesãos mexicanos, quando o 

autor de forma positiva aponta como caminho o processo de hibridização, observo que ele 
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também ocorre aqui e é preciso entendermos que as mudanças ocorreram constantemente, 

mas é importante que ela ocorra a partir da condução dos que produzem, penso que a 

consciência que Cida possui de sua produção vai nesse sentido. 
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5 AVALIANDO A EXPERIÊNCIA 

5.1 Socializando saberes 

Neste capítulo pretendo avaliar os resultados da intervenção pedagógica que 

realizamos, utilizando como recursos para aferir esses resultados as falas dos estudantes 

colhidas durante os grupos focais, a reflexão sobre a socialização da experiência realizada 

pelos estudantes, assim como realizar uma reflexão sobre a aplicabilidade da experiência por 

outros professores. 

 Foi ao longo da realização da pesquisa que percebemos a necessidade de realizarmos 

um momento para a socialização das atividades realizadas, o que não havia sido inicialmente 

previsto. O objetivo era que os estudantes que participaram das aulas de campo pudessem 

compartilhar suas experiências de campo para os demais estudantes da escola, apresentando 

a aprendizagem que obtiveram e os aspectos antropológicos e sociológicos que identificaram 

ao estudarem a produção da arte do Alto do Moura e suas peças. 

 Partindo dessa ideia na terça-feira 14/05/19 reunir os estudantes que participaram da 

intervenção e combinei com eles sobre a importância de realizarmos esse momento e de como 

seria o formato dessa socialização.  

 Para uma melhor sistematização do evento, criamos 6 eixos para organizar a 

exposição dos temas, as falas e para que pudéssemos organizar o material, os alunos foram 

divididos a partir dos seguintes eixos: 

1- Apresentação do Projeto: Professor Paulo; 

2- Apresentação das características sociais, econômicas e culturais do Alto do Moura: Aline, 

Marcos, Vinícius e Thiago; 

3- A produção das peças em Barro, como se produz e os tipos de peças produzidas: Edson, 

Silvania, Jéssica Ariane e Jéssica Mendes; 

4- Entrevistas:  

D. Deta: Elionai, Ana Larissa e Suzana; 

Horácio Rodrigues: Solange e César; 

Cida Rodrigues: Lourinaldo e Thiago; 

Genival Antônio: Thayná, Carlos e Ronaldo. 

5- As temáticas abordadas e sua relação com o contexto social: William e Tainá; 

6- Os Museus: Simone e Jeane. 
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 Nessa reunião orientei cada grupo a organizar o material a partir do que captaram nas 

diferentes etapas das aulas de campo, como fotografias e textos, a partir dos quais eles 

produziriam cartazes para subsidiar as apresentações que cada grupo faria. Ressaltei a 

importância de cada integrante apresentar aos demais colegas da escola como foi a pesquisa, 

o que eles apreenderam em sociologia por meio das aulas de campo. Combinamos que a 

apresentação ocorreria no dia 23/05, mas que no dia anterior eles se reuniriam em grupos 

para produzir os seus cartazes. 

 Nessa fase de produção dos cartazes tivemos algumas dificuldades, os alunos não 

tinham como imprimir as imagens e tivemos que fazer isso na escola. Alguns cartazes ficaram 

pouco atrativos devido os materiais que tínhamos disponíveis, e pela falta de habilidade que 

alguns estudantes possuíam para realizar esse tipo de atividade. Busquei não interferir no 

material que produziram. 

 Esse momento de organização do material e planejamento das apresentações teve que 

ser realizado pelos estudantes fora do contexto da aula regular. Para isso tive que mais uma 

vez contar com o apoio dos demais professores e da coordenação da escola, para liberar os 

estudantes para realizarem essas atividades no refeitório da escola. É interessante 

percebermos que em vários momentos ao longo da intervenção tivemos que negociar com 

outros professores para cederem parte de suas aulas para que conseguíssemos concluir 

algumas atividades. Esse é um problema decorrente da limitada carga horária que é imposta 

a disciplina de sociologia, e que precisamos contornar.  

Figura 45 - Alunos produzindo os cartazes 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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 A apresentação foi realizada no auditório da escola em duas sessões, às 19 h 50 min 

e às 20 h 40 min, contemplando dessa forma as quatro turmas da EJA existentes na escola. 

A organização do espaço foi realizada por mim e pelos alunos. A partir das 18 h 30 min, 

alguns alunos foram chegando para organizarmos o espaço, colamos os cartazes nas paredes, 

organizamos uma bancada (ver Figura 44) onde ficaram as fotografias dos artistas que foram 

entrevistados e as peças de cada um desses artistas, e em outra mesa estavam as peças que 

foram produzidas durante a oficina de modelagem, realizada na escola e durante as idas ao 

Alto do Moura, quando alguns alunos também modelaram peças. O espaço ficou assim 

ornamentado com o material produzido pelos estudantes ao longo das diferentes etapas da 

intervenção. 

 Em um primeiro momento, antes de chamarmos o primeiro grupo de alunos para 

verem as apresentações, pedi aos estudantes que apresentassem para a coordenação da escola, 

como forma de organizarem as apresentações e o tempo de fala. Somente às 19 h 50 min, 

ocorreu a primeira apresentação com os alunos dos III módulos “A” e “B”, que totalizou uma 

plateia de 41 estudantes. A segunda apresentação foi destinada aos alunos dos I módulos “A” 

e “B”, onde estavam presentes 49 estudantes. Ambas as apresentações duraram cerca de 40 

minutos, e foi um momento muito interessante para a pesquisa, para a escola e para os 

estudantes, pois foi um momento de partilha e protagonismo, principalmente por serem os 

estudantes os apresentadores dessa experiência aos demais colegas da escola, sobre os 

resultados da pesquisa. 

 Na apresentação eu iniciei explicando o que foi o projeto seus objetivos e suas etapas, 

em seguida os estudantes passaram a apresentar suas descobertas. A maior parte deles têm 

dificuldade em falar em público, porém como fizeram uma primeira apresentação para a 

coordenação, a organização da fala garantia a eles uma certa segurança, e pude perceber que 

entre a primeira e segunda apresentação adquiriram uma maior confiança para relatarem essa 

experiência. Por outro lado, é importante ressaltar que ao longo da intervenção, pelo fato de 

terem realizado entrevistas e termos debatido sobre a experiência, houve uma considerável 

evolução em relação a oralidade deles, eles se mostravam mais seguros e conseguiam com 

maior facilidade organizarem seus pensamentos. 

 A utilização das fotografias para mostrar as diferentes etapas da intervenção, a 

apresentação das peças dos artistas, e das peças produzidas pelos estudantes, além da fala de 

todos sobre como transcorreu a pesquisa, ofereceu para aqueles que estavam como 

espectadores um momento ímpar, para perceberem a existência de outras possibilidades para 

compreenderem a realidade, percebendo que também é possível assumirem a condição de 
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protagonistas na relação de ensino aprendizagem. Além disso esse momento permitiu que 

eles percebessem que existem outras formas de se estudar, e que é possível aplicar os 

conhecimentos sociológicos para a compreensão do seu entorno. 

Figura 46 - Socialização dos resultados da intervenção – Auditório da escola EREM Professor Lisboa 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 Na fala de cada grupo que apresentava o trabalho, os estudantes faziam questão de 

enfatizar o quanto foi produtivo para eles a realização da pesquisa de campo, a experiência 

de entrevistarem os artistas e acompanharem suas rotinas de trabalho, nessa apresentação eles 

testemunharam que conhecer um contexto social por meio da observação direta permitia 

compreender aspectos que por meio apenas da leitura ou das atividades em sala de aula seria 

impossível conhecerem. Identifico que por meio dessas apresentações foi possível provocar 

nos demais estudantes a curiosidade em participarem de experiência semelhante a que foi 

socializada. 

Figura 47 - Alunos socializando a experiência 

 

Fonte: Acervo do autor 
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5.3 O grupo focal 

Figura 48 - Entrevista do grupo focal 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 O Grupo Focal é um método de entrevista coletiva, inicialmente utilizado na 

comunicação e no marketing, com o objetivo de aferir a percepção de um determinado grupo 

social, sobre um serviço ou um produto, esse método posteriormente passou a ser utilizado 

pelas ciências sociais, na educação e nas ciências humanas. Ele se apresentou como um meio 

interessante para avaliarmos os resultados da intervenção a partir da fala dos estudantes, 

percebendo os impactos que as metodologias e as atividades didáticas realizadas no decorrer 

da intervenção significaram para a compreensão dos estudantes sobre a temática estudada. 

Costa (2006) ao abordar sobre esse método, o define da seguinte forma: 

Grupos Focais são um tipo de pesquisa qualitativa que tem como objetivo perceber 

os aspectos valorativos e normativos que são referência de um grupo em particular. 

São na verdade uma entrevista coletiva que busca identificar tendências. (Costa, 

2006, p. 181). 

Esse autor também faz uma reflexão sobre as vantagens que esse método pode 

significar para que os sujeitos pesquisados reflitam interagindo em grupo sobre as questões 

levantadas, pois nas entrevistas no Grupo Focal, o moderador conduz as perguntas 

promovendo uma discussão, na medida em que as perguntas são comuns a todos e à medida 

que um vai respondendo ele termina por iluminar questões, que outros integrantes do grupo 

não perceberam, Costa observa essas vantagens da seguinte maneira: 

O Grupo Focal apresenta vantagens relacionadas à sinergia gerada pela 

participação conjunta do grupo de entrevistados; a interação entre os participantes, 

que enriquece as respostas; a flexibilidade para o moderador na condução do 

roteiro; a profundidade e a qualidade das verbalizações e expressões. (Costa, 2006, 

p. 182). 

 Dentro da nossa intervenção percebemos que na fase de avaliação sobre a nossa 

experiência, seria pertinente adotarmos esse método como instrumento para identificarmos 
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de que forma a abordagem da temática, os usos da pesquisa de campo, do diário de campo e 

da etnografia, foram significativos ou não, para os estudantes aplicarem o conhecimento 

sociológico na leitura do contexto social da cidade onde moram.  

 Para a realização de uma entrevista por meio do grupo focal é preciso ao pesquisador, 

que assume a condição de moderador, pois é ele que vai conduzir a entrevista, realizando as 

perguntas, esclarecendo dúvidas e definindo limites, que criei as condições para a realização 

do trabalho, escolhendo um local neutro e tranquilo, construir uma estratégia de 

documentação que garanta a privacidade e que os integrantes do grupo tenha um mesmo 

nível, já que o resultado da entrevista será mensurada de forma coletiva. 

 Realizamos duas entrevistas de grupos focais. Apesar de terem participado nas aulas 

de campo 23 estudantes, optamos por selecionar para essas entrevistas apenas os estudantes 

que participaram de todas as etapas da pesquisa. Dessa forma participaram 16 estudantes, 

pois uma faltou à aula no dia do grupo focal. As entrevistas foram realizadas na sala dos 

professores e ambas foram filmadas, para que posteriormente eu pudesse realizar a etapa da 

documentação e interpretação das tendências, construir um roteiro com cinco questões (ver 

apêndice 3), em que optei por perguntas do tipo longa, que provocavam a reflexão dos 

entrevistados sobre as mudanças de sentidos que a experiência provocou. Por serem 

perguntas longas, tivemos que durante a entrevistas fazermos algumas intervenções 

esclarecendo as perguntas, quando percebia que o entrevistado não a havia compreendido.  

 Apesar de durante o trabalho termos utilizado o nome real dos estudantes (ver 

apêndice 6), nesse tópico quando trouxermos em algum momento uma fala particular de um 

dos estudantes utilizaremos um código, identificando o grupo focal e o integrante, mantendo 

o anonimato. 

 A primeira pergunta questionava os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o 

Alto do Moura e arte que era produzida lá. Em ambos os grupos focais os estudantes 

apontaram que possuíam um conhecimento muito superficial da comunidade e outros 

afirmaram que nunca haviam ido naquele espaço. Dentre as respostas em sua maioria eles 

destacaram que o Alto do Moura era visto por eles como um lugar de festa e de comprar 

lembrancinhas. No grupo focal 2 (GF2) um dos integrantes deu uma resposta sobre o porquê 

de não ter um conhecimento mais profundo sobre aquele contexto, que comprovou a nossa 

hipótese no período do projeto de que a escola não aborda o contexto social dos estudantes 

com conteúdo escolar “Os colégios que a gente estudou não falavam sobre isso [a cultura 

local]. Viemos ser ricos em cultura aqui nessa escola” (GF2-A3). 
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 A partir dessa primeira pergunta os estudantes entrevistados passaram a expor aquelas 

descobertas que obtiveram por meio dessa experiência. No GF1 – os estudantes A1, A2, A4 

e A6, destacaram que por meio da experiência puderam perceber processos que tornam 

possível a produção das peças, assim como a relação de afetividade entre os artistas e o barro, 

destacando por meio de suas falas o quanto o exercício etnográfico foi significativo para 

perceberem aspectos dessa produção, que seria impossível apenas abordando a temática na 

sala de aula. 

 Já na segunda pergunta busquei questioná-los sobre a importância de se estudar nas 

aulas de sociologia assuntos ligados ao contexto social da cidade deles, em ambos os grupos 

destacaram que por meio da abordagem desses assuntos eles podem perceber espaços, objetos 

e situações que está em volta deles e que nem sempre eles percebiam. Um dos integrantes do 

Grupo 1 ressaltou: “Porque a gente vai se percebendo ali, o nosso espelho, aquela arte é a 

nossa história” (GF1- A7). Essa fala nos mostra que a atividade provocou nos estudantes uma 

identificação, antes inexistente, com aquele contexto estudado, permitindo a eles perceber as 

relações sociais e históricas existentes entre aquela produção artística e sua própria 

identidade. 

 Na terceira pergunta os interroguei sobre a importância da pesquisa no campo como 

um método de aprendizagem. Nos dois grupos os estudantes destacaram que essa experiência 

direta com o conhecimento, essa vivência, amplia o conhecimento, que por meio do livro é 

limitado, além disso vários estudantes destacaram a importância de tocar no barro como algo 

revelador, para o aluno (GF2- A8) “A gente tá vendo, participando mesmo, como é a vida, a 

realidade, como é a história, porque na sala de aula sua visão é outra”. Já para outro estudante 

(GF1- A1) “A experiência permitiu ver de outra forma, que não tinha como saber na sala de 

aula a gente ver de uma forma mais profunda e não limitada”. Essas duas falas fortaleceram 

a nossa percepção de que a pesquisa antropológica permitiu aos estudantes olharem a cultura 

de sua cidade a partir de um outro olhar, de dentro e próximo. 

 Por meio da quarta pergunta eles debateram sobre o que apreenderam por meio das 

aulas de campo, os estudantes demonstraram que o que mais chamou atenção foram as etapas 

como se produz uma peça, e muitos destacaram que só foi possível saber disso graças a aula 

de campo. 

 Através da quinta pergunta provoquei os estudantes para falarem sobre a relação entre 

as temáticas abordadas nas peças e o contexto onde são produzidas, eles destacam que essas 

peças materializam a visão e os sentimentos dos artistas. Um dos estudantes falou que aquelas 

peças que abordam o cotidiano rural o fez rememorar sua infância, já outro estudante 
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destacou que “todas as peças refletem um contexto histórico e social, onde o sertão nordestino 

é a principal inspiração” (GF2-A4). Eles a partir desse olhar mais refinado e do contato com 

o cotidiano dos artistas, conseguiram identificar a relação entre as temáticas e o ambiente 

social, histórico e geográfico dos artistas. 

 Por meio da análise das respostas dos estudantes, foi possível perceber o quanto as 

aulas de campo e o exercício etnográfico mostrou-se rentável ao possibilitar a eles olharem 

a produção artística de sua cidade e o cotidiano de um grupo social de perto e de dentro, o 

que permitiu perceber aspectos sociais e histórico que a frieza e a distância da sala de aula 

não tornavam possível. Destaco também que a realização do grupo focal se demonstrou como 

um dos principais instrumentos a partir do qual pude aferir os resultados da aprendizagem 

que a experiência possibilitou. 

5.4 Refletindo a aplicabilidade 

Após realizar todo o percurso de intervenção pedagógica e avaliá-lo com os 

estudantes pretendo, nesta seção, apontar algumas considerações sobre a aplicabilidade dessa 

experiência por mim e por outros professores, considerando os percalços e possibilidades que 

a intervenção apresentou. Para mim essa experiência foi inicialmente desafiadora, mostrou-

se no meio surpreendente, e ao final gratificante. Apesar das inúmeras dificuldades que 

tivemos que contornar, destaco que os resultados pedagógicos da intervenção superaram 

minhas expectativas iniciais. 

 É comum na docência na qual o professor tem uma rotina de três turnos de aula, como 

é o nosso dia-a-dia, que nós acomodemos com rotinas, utilizando uma dinâmica já vivenciada 

e terminamos por não trilharmos outros caminhos, principalmente no ensino noturno há uma 

redução das possibilidades das experiências de aula, pois tendemos a acreditarmos que só é 

possível utilizando os mesmos recursos: quadro branco, livros e textos, e provei por meio 

dessa experiência ser possível termos aulas mais dinâmicas, nas quais o aluno produz o 

conhecimento por meio da pesquisa e estabelece pontes entre a escola e a sua realidade social. 

 Porém para realizar tal empreitada é preciso romper com o rotineiro, se colocar na 

condição de aprendiz, se apropriar por meio da leitura de outras possibilidades pedagógicas 

e planejar. Aponto nos tópicos a seguir algumas reflexões sobre as dificuldades e 

possibilidades que a pesquisa apresentou. 

 5.4.1 Material didático: 

Quando abordei uma temática do contexto local como conteúdo nas aulas de 

Sociologia, me confrontei com a falta de material para subsidiar a abordagem, dessa forma 
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tive que produzir textos didáticos sobre a temática para dar suporte ao trabalho. Dessa forma, 

o planejamento das aulas e da sequência didática exigiu muito mais tempo do que utilizo para 

outras aulas, em que abordo temáticas contempladas pelos livros didáticos. Por outro lado, 

tal situação me estimulou a pesquisar a produção bibliográfica já existente sobre a arte 

figurativa do Alto do Moura e estudar para elaborar uma visão própria sobre a questão da 

cultura popular. Obviamente a minha situação de mestrando colaborou para que eu realizasse 

este movimento de estudos e pesquisas bibliográficas. Penso, entretanto, que no caso de eu 

repetir esta experiência com novas turmas, os elementos bibliográficos e didáticos levantados 

e produzidos anteriormente reduzirão esta carga extra de trabalho. Vale dizer, por fim, que 

avalio a viabilidade de produzir, após a conclusão do Mestrado, um material didático sobre 

a experiência realizada. 

5.4.2 Aulas de campo 

As aulas de campo se mostraram uma metodologia relevante, que apesar de serem 

preconizadas nas OCNEM eu nunca havia utilizado com os estudantes da noite. A utilização 

desse tipo de metodologia se torna mais complicada nesse contexto do que com os estudantes 

do período diurno, pois os estudantes da noite são trabalhadores e não dispõem de tempo para 

realizar esse tipo de atividade durante a semana, o que requer que as aulas sejam programadas 

para os finais de semana. Mas apesar dessa dificuldade a realização dessas aulas foram 

exitosas e superaram minhas expectativas iniciais.  

 Acredito que a replicação dessa metodologia com os estudantes do período diurno 

torna-se mais fácil de ser realizada, pois as atividades podem ser feitas no horário de aula e 

com a participação de todos os estudantes, o que no nosso contexto não foi possível. 

 Outro grande desafio foi a questão do transporte, pois nos programamos para três 

aulas de campo que foram realizadas em uma comunidade a cerca de 6 km da escola, e a 

escola não possuía recursos para fornecer o transporte, o que contornamos através da ajuda 

de alguns estudantes que possuíam automóvel, mas essa situação pode se tornar inviável a 

realização da atividade em muitos outros contextos.  

 A visita aos museus apresentou-se com um tipo de atividade muito interessante. 

Destaco que nessa etapa, na impossibilidade de em outra situação, da atividade ser realizada 

conjuntamente em um fim de semana, podemos incentivar que os estudantes do período 

noturno a realizem individualmente ou em pequenos grupos, sem a necessidade da 

participação do professor, que apenas orientaria a atividade. 
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 Nas aulas de campo uma das principais atividades que vivenciamos foi a observação 

do passo a passo da produção de uma peça, sob a monitoria de um artista, atividade esta 

que foi fundamental para o processo de aprendizado dos estudantes. A dificuldade para 

realização dessa atividade com estudantes da escola pública decorre da falta de recursos 

financeiros para se contratar um artista/oficineiro, já que a escola pública não conta com 

recursos para esse tipo de serviço, nem os estudantes podem contribuir. Entendo que a 

prefeitura de Caruaru deveria possuir um planejamento para financiar esses monitores para 

as escolas públicas, na perspectiva de uma formação patrimonial. 

 Essas aulas de campo foram realizadas em três sábados, mas pensando na 

aplicabilidade em uma escola que não tem disponível o transporte, penso que seja possível 

realizar em uma só vez, desde que os estudantes individualmente, antes realizassem uma 

visita aos museus, e somente depois o professor organizaria o grupo para acompanhar o passo 

a passo e em seguida realizar entrevista em um mesmo dia. Acredito que dessa forma se 

tornaria possível a sua realização, em um maior número de escolas. 

Ao apresentar os recursos e possibilidades disponíveis e as dificuldades e limitações 

que se apresentaram na realização da pesquisa de campo, quero indicar que outros 

professores e professoras que quiserem desenvolver seus trabalhos de campo podem buscar 

formas criativas de desenvolverem tais práticas, a partir de sua realidade. 

5.4.3 Uso de recursos audiovisuais 

Na fase de construção do projeto de pesquisa tinha, junto com meu orientador, a 

pretensão de desenvolvê-lo na modalidade de produção de material didático, com a produção 

de um vídeo em parceria com os estudantes, contendo seu olhar sobre o processo de produção 

da arte em Barro no Alto do Moura. O material seria formado por um conjunto de vídeos que 

eles produziram ao longo da pesquisa, podendo ser acrescido do depoimento de artistas 

gravado posteriormente.  

Para viabilizar a produção do material didático a principal dificuldade encontrada, foi 

a falta de uma estrutura técnica e profissional na escola que trabalho, para auxiliar nessa 

produção. Para contorna esse problema contávamos com o suporte técnico do Laboratório 

multiusuários em ciências humanas e suas tecnologias (MuHltilab) que é ligado ao 

Profsocio/Fundaj. Porém no final de 2018 e início de 2019, o MuHltilab vivenciou um 

processo de esvaziamento com o fim da vigência da bolsa de parte dos seus técnicos, esse 

contexto inviabilizou a produção desse material. E quando da solução desse esvaziamento 
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com a contração de novos técnicos, essa proposta já não era possível, pois já havíamos 

executado a maior parte da intervenção. 

Por esse motivo mudamos a modalidade do nosso trabalho de conclusão de “Material 

Didático” para “Intervenção Pedagógica”. Com isso o uso das tecnologias audiovisuais 

deixou de ser o principal elemento para produção do nosso trabalho e transformaram-se em 

uma importante ferramenta para captação e registro das atividades. Esse trabalho resultou em 

uma grande quantidade de material, composto por fotografias, áudios e vídeos, que 

subsidiaram a produção desse trabalho final e foi utilizado pelos estudantes na produção do 

material visual que eles utilizaram quando da realização da socialização. 

Os usos dos recursos audiovisuais como ferramenta pedagógica nas aulas de 

Sociologia são negligenciados pela maioria dos professores. Percebi durante a realização da 

intervenção o quanto o uso dessas ferramentas pode apresentar um leque de possibilidades 

pedagógicas, pois permite ao estudante produzir leituras da realidade social e estabelecer uma 

relação de protagonismo na produção do conhecimento. Além disso o uso desses recursos 

pelos estudantes durante as atividades me garantiu na fase da escrita uma importante fonte 

de interpretação. 

As fotografias e os vídeos produzidos ao longo das aulas de campo foram 

compartilhados pelos estudantes entre si por meio do grupo de WhatsApp. Nesse material 

eles registraram principalmente os artistas produzindo suas peças e as temáticas abordadas. 

As fotos deles próprios e os selfies não foram compartilhados via grupo, mas sim nas suas 

páginas sociais no facebook. Observando essas fotografias e vídeos percebo que ao 

registrarem eles enfocaram muito as fotos que mostravam os artistas produzindo suas peças. 

O uso das fotografias pelos estudantes para produzirem cartazes, quando socializamos 

os resultados da intervenção, permitiu para aqueles que não participaram das aulas de campo, 

conhecerem tanto aspectos da produção das peças de barro, quanto as características de 

alguns artistas, tudo isso partir do olhar dos estudantes que produziram essas imagens. 

Avaliando agora, no momento da escrita, penso que o material audiovisual poderia 

ainda ser melhor explorado, com a proposta deles terem organizado álbuns fotográficos, a 

partir da definição de algumas temáticas. Com o material produzido seria possível 

explorarmos diferentes atividades.   

Por outro lado, identifico o quanto aproximar tecnologia e educação se faz necessário, 

como forma de tornar a escola sensível as demandas da contemporaneidade, pois estamos em 

um contexto no qual essas ferramentas, apesar de fazerem parte do cotidiano dos estudantes, 
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são criminalizadas no espaço escolar. O uso dos recursos tecnológicos como ferramenta de 

aprendizagem na educação básica para os estudantes pode significar uma forma prazerosa de 

estudo. 

5.4.4 Uso do diário de campo 

Em relação ao diário de campo destaco que ele deve ser mais bem explorado, pois 

como deixei para recolher o diário dos estudantes somente ao final das três aulas de campo, 

percebi que alguns não tiveram o cuidado de realizar o registro ao final de cada atividade. O 

diário de campo quando bem trabalhado se apresenta como uma interessante ferramenta do 

método antropológico, pois incentiva os estudantes a desenvolverem a autonomia na leitura 

do mundo, desenvolve a escrita e afinam os sentidos. 

Distribuí entre os 23 estudantes que participaram das aulas de campo, um pequeno 

caderno para eles utilizarem como diário de campo (ver figura 49), foram devidamente 

orientados sobre como utilizar essa ferramenta de pesquisa e que deveriam me devolver ao 

final das três aulas. 20 estudantes devolveram os diários, contendo os registros (ver figura 

50) que fizeram ao longo das atividades, esses diários foram importantes instrumentos que 

utilizei na fase da escrita do trabalho, para aferir as impressões dos estudantes sobre a 

experiência e avaliar a aprendizagem decorrente desse processo. Dentre os diários que os 

estudantes me entregaram, 14 possuíam mais de 6 páginas de registro, que me garantiram 

material para analisar os resultados, inclusive utilizei na fase da escrita trechos desses diários. 

Somente dois estudantes enriqueceram seus registros com fotografias (ver figura 51). 

Figura 49 - Capa do diário de campo 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 50 - Registro no diário de campo, Jéssika Ariane 

 

Fonte: Acervo do autor. 

Figura 51 - Registro no diário de campo, contendo imagens 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 Ao analisar os diários de campo, a partir dos registros realizado pelos estudantes e da 

forma como eles foram utilizados, avalio que essa ferramenta significou uma metodologia de 

aprendizagem, na qual os educandos sentiram-se estimulados a lançarem um olhar sobre o 
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contexto estudado e registrarem naquela ferramenta sua interpretação sobre aqueles artistas, 

seu contexto social e sua produção.  

Defendo que essa ferramenta pode ser utilizada pelos professores das mais diferentes 

disciplinas quando na realização de atividades de campo. Avalio que na intervenção 

apresentada aqui o diário de campo poderia ter sido melhor explorado, pois como deixei para 

recolher o diário dos estudantes somente ao final das três aulas de campo, percebi que alguns 

não tiveram o cuidado de realizar o registro ao final de cada atividade. Avalio que após esta 

experiência serei capaz de orientar um uso ainda mais produtivo do diário de campo em 

futuras atividades. 

5.4.5 Antropologia como educação da atenção 

Outra questão que constatei, por meio da experiência, foi o quanto o uso das 

metodologias de pesquisa da Antropologia foi importante para que os estudantes estabelecem 

uma relação direta com os objetos do conhecimento. O diário de campo, as entrevistas e a 

observação participante mostraram-se instrumentos interessantes para que eles pudessem 

exercitar a autonomia interpretativa, desenvolvessem sentidos em relação ao objeto estudado 

e percebessem elementos que somente por meio de um exercício de atenção e de escuta seria 

possível. 

         Muito mais do que possibilitar aos estudantes conhecerem esses artistas, suas peças 

e as técnicas que utilizavam, foi promovido um exercício de estranhamento e 

desnaturalização diante de peças e personagens que, aparentemente, eles acreditavam 

conhecer para que eles, por meio do exercício antropológico, percebessem as relações 

existentes entre a produção dessas peças e a organização social dos seus produtores, essa 

interpretação foi realizada por meio de diferentes sentidos. Schweig (2015), a partir de uma 

leitura de Tim Ingold, faz observações sobre a importância dos processos de formação que 

adquirem sentido no fazer. Ela destaca: 

Assim processos de formação e de aprendizagem vazam e não podem ser contidos 

pelos caminhos traçados de antemão pelas instituições e seus currículos, conteúdos 

programáticos ou grades. Se é no “contrário da captura e da contenção” que 

descobrimos a vida das coisas (Ingold, 2012:35), se faz necessário trazer o 

chamado “ensino de Sociologia no Ensino Médio” “de volta à vida”, de modo a 

perceber seus vazamentos e linhas de fuga. (SCHWEIG, 2015, p. 47) 

Ao contemplar a Antropologia na EJA por meio do ensino de Sociologia, nessa 

intervenção, tanto por meio da aplicação da sequência, quando das aulas de campo, foi 

possibilitado e exigido dos estudantes interpretarem o contexto social abordado, através da 

utilização de diferentes ferramentas metodológicas e dos vários sentidos. Observando os 

registros que fizeram nos diários de campo e as respostas no grupo focal, pude aferir a 
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multiplicidade de aspectos que eles perceberam, e que foram além do que eu inicialmente 

previa. 

Na intervenção eles tiveram que utilizar a audição (escutando o depoimento dos 

artistas), a visão (observando as peças e os processos de produção, lendo textos e assistindo 

vídeos), o tato (modelando o barro e sentindo a sua textura) e até o olfato (o cheiro do barro). 

Ao observarem o conhecimento a partir dos diferentes sentidos, eles não apenas ampliaram 

a sua compreensão sobre a temática estudada, mas tomaram consciência de que é possível 

estudar e pesquisar utilizando os diferentes sentidos. Acredito que a tomada dessa 

consciência possibilitará a esses estudantes colocaram-se diante do conhecimento, a partir de 

outra postura mais atenta e utilizando os diferentes meios cognitivos. 

Quando D. Deta e Ademir foram à escola falar sobre a produção da arte do Alto do 

Moura e da história dos moradores, além de realizarem com os estudantes uma oficina de 

modelagem, em que muitos deles produziram peças em barro, esse foi um momento em que 

todos estavam buscando compreender esse objeto, a partir de diferentes ferramentas e 

sentidos, no qual o conhecimento “vaza”, vai além do que planejamos. 

Esse exercício de aprender a partir da experiência era algo novo para mim e para eles, 

foi possível ao longo de três momentos da intervenção, estabelecer uma relação íntima com 

os processos de produção. Quando os mestres artesãos do Alto do Moura oportunizaram a 

todos não apenas vê-los trabalhando, mas também convidando-nos a modelar o barro junto 

com eles. Essa relação sensível com o objeto que estávamos estudando, oportunizou a todos 

uma compreensão que foi além da visualidade e da escuta, se estendeu a dimensão da 

vivência de processos e fluxos, que permeiam a produção daqueles objetos em barro.                        

5.4.6 Inspirando outros percursos 

Para terminar esta seção e passar às considerações finais, concluo que apesar de 

algumas dificuldades que tivemos de driblar para executarmos todas as etapas da intervenção 

pedagógica, ela  possibilitou aos estudantes a descoberta de relações antes não imaginadas a 

respeito das relações culturais com o barro em sua própria região. Tal descoberta incluiu o 

desenvolvimento e utilização de diversas habilidades, como foi apresentado nos registros do 

diário de campo, na entrevista do grupo focal e nos resultados da socialização. 

Empreender a pesquisa antropológica como metodologia na EJA mostrou-se algo 

possível, porém destaco que esse percurso foi facilitado em grande parte pelo meu 

engajamento num programa de Mestrado Profissional. Isto me permitiu realizar um 

aprofundamento  bibliográfico orientada, aprofundando-me no campo da Antropologia e dos 
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debates sobre ensino de Sociologia, o que subsidiou a minha pratica pedagógica 

metodologicamente e teoricamente; Além disso, o Mestrado me deu oportunidade de dedicar 

um certo tempo, mesmo que exíguo, da minha carga horária para os estudos, tendo recebido 

para isso uma bolsa de estudos.  

Sendo assim reconheço que apesar dessa intervenção ter sido uma experiência 

pedagógica exitosa, não proponho aqui a sua aplicação de forma automática por outros 

professores. Acredito que, nas condições de trabalho atuais dos professores do ensino 

público, experiências inovadoras são facilitadas quando acompanhadas de um processo 

formativo para o docente.  Ressalto, assim, a importância da ampliação dos espaços de 

formação continuada e pós-graduação para professores do ensino público. 

Feita essa ressalva, percebo que a utilização da etnografia como metodologia de 

pesquisa é um método possível a ser utilizado com os estudantes na educação básica.  E 

aponto que seja possível a outros professores, mediante ao aprofundamento teórico e 

metodológico, realizarem em diferentes contextos escolares intervenções com este tipo de 

direcionamento metodológico, definindo outras temáticas que estejam relacionadas com o 

contexto social das escolas em que trabalham, em especial aspectos socioantropológicos que 

fazem parte da vivência histórica e comunitária da região onde vivem os estudantes, e que 

estejam invisibilizadas nas formas pelas quais o conhecimento escolar é normalmente 

produzido. Apesar de pouco mobilizada no ensino de sociologia, a antropologia tem um 

grande potencial na formação dos estudantes do Ensino Médio, inclusive os da EJA. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa caracterizou-se como uma intervenção pedagógica no ensino de 

sociologia na EJA Médio e lançou um olhar sobre a sociologia nessa modalidade de ensino, 

refletindo sobre metodologias, currículo, recursos didáticos, diretrizes e orientações 

curriculares e ao mesmo tempo materializando essas reflexões em uma prática pedagógica 

que efetivou um ensino de sociologia na EJA comprometido com o desenvolvimento pelos 

estudantes, de conhecimentos e competências necessários para compreenderem o seu 

contexto social.  

 Nesta intervenção utilizei o método de observação participante em que refleti, 

construí e apliquei uma proposta de intervenção pedagógica nas de aulas de sociologia. Esta 

intervenção materializou alguns elementos que, apesar de apontados como relevantes pelas 

OCNEM, não eram a contento aplicados, tais como o uso da pesquisa como metodologia de 

ensino, a contextualização dos conteúdos, a presença das três áreas das ciências sociais e a 

abordagem dos conteúdos sociológicos a partir dos três recortes: temas, teorias e conceitos. 

 Nesse outro fazer pedagógico que realizamos, o professor e os estudantes assumiram 

o papel de sujeitos da aprendizagem em contínuo processo de descoberta, tornando as aulas 

de Sociologia um fazer dinâmico e carregado de sentido para todos. Foi demonstrado nesse 

processo que a educação na EJA pode e deve ser uma modalidade de ensino não restrita à 

correção de fluxo de alunos que não conseguiram concluir o ensino médio no período 

esperado, mas que essa modalidade de ensino é um instrumento potencial de promoção de 

autonomia intelectual e desenvolvimento de uma consciência crítica.  

 Essa outra experiência pedagógica com os estudantes da EJA transpôs muitos 

estigmas em torno do aluno dessa modalidade de ensino, pois os estudantes são percebidos 

como pessoas com limitações na aprendizagem e com poucas expectativas em relação ao seu 

futuro. Por meio dessa intervenção foi possível aos estudantes e aos profissionais da escola 

perceberem que é possível estabelecer uma relação de ensino aprendizagem dinâmica, na 

qual os estudantes percebam o conhecimento como algo significativo em suas vidas e que se 

percebam como capazes de transformarem suas vidas por meio da educação. 

 Essa experiência foi realizada em uma perspectiva baseada protagonismo dos 

estudantes da EJA e que contemplou além de suas percepções os seus sentidos sobre a 

temática abordada. Essa forma como eles se relacionaram com o conhecimento sociológico 

mostrou o quanto os estudantes da EJA são sujeitos da aprendizagem, e que podem conquistar 

por meio da educação muito mais do que uma declaração de conclusão do ensino médio. 
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 Buscamos durante a aplicação da sequência didática, na realização das aulas de 

campo e durante a realização do momento de socialização da experiência, concretizar a 

presença da Antropologia na educação básica, possibilitando aos estudantes olharem a 

realidade social em que estão inseridos a partir de outra perspectiva, subsidiados por 

conceitos, teorias e os métodos de pesquisa próprios da Antropologia. Esse empreendimento 

mostrou-se muito positivo pois garantiu a eles observarem e compreenderem a sua cultura a 

partir de um outro olhar, que reconhece a diversidade, a alteridade cultural e garante uma 

tomada de consciência de sua própria identidade. 

 A realização das aulas de campo mostrou-se uma metodologia de ensino muito 

produtiva, pois possibilitou aos estudantes conhecerem a realidade social de forma direta e 

perceberem suas múltiplas facetas. Essa metodologia garantiu a eles se lançarem em um 

contexto social que a princípio pareceu familiar, mas que depois mostrou-se desconhecido, 

o Alto do Moura, um bairro de sua cidade. Os estudantes interpretaram esse contexto social 

a partir de um olhar metódico, subsidiados pelos conceitos e métodos da antropologia, 

lançando um olhar curioso e interessado para a vida da produção das peças em barro e as 

histórias de seus produtores. Acredito que além de ter analisado a produção da arte do Alto 

do Moura de uma forma profunda, através da aplicação da sequência didática e 

principalmente do exercício etnográfico, esse projeto garantiu aos estudantes estabelecerem 

pontes entre o seu contexto social e os conhecimentos das Ciências Sociais, fazendo-os 

perceberem o quanto a disciplina de Sociologia pode ser importante para interpretarem o 

mundo. 

 Nesse trabalho experimentamos a viabilidade de se fazer da etnografia uma 

ferramenta de ensino, a partir da qual os estudantes observaram, compreenderam, se 

relacionaram e descreveram o contexto social e as relações sociais que envolvem a produção 

de arte no Alto do Moura. Estudando a Sociologia “de perto, de dentro” e de primeira mão. 

 Por outro lado, a ida aos museus e ao Alto do Moura foi para muitos o primeiro 

contato com os equipamentos culturais da cidade em que vivem. Apesar desses espaços 

estarem próximos geograficamente, os estudantes não possuíam o hábito de os visitarem 

Destaco que ao promovermos a visita aos museus e explorarmos pedagogicamente esses 

espaços, além de possibilitar aos estudantes a construção do conhecimento sociológico e o 

desenvolvimento de competências para lerem o contexto social em que vivem, foi possível 

realizarmos um movimento de educação patrimonial, apesar de não termos essa pretensão, 

pois  esses estudantes puderam estabelecer uma contato direto com o acervo cultural de 

museus de sua cidade e acompanharam as histórias e o cotidiano dos artistas do Alto do 
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Moura. Terminaram fortalecendo uma relação de pertencimento, que foi destacada por eles 

e por alguns artistas da comunidade, alguns artistas relataram que por meio desse contato 

com os estudantes, se sentem valorizados. 

 Essa experiência de ensino em sociologia que realizamos, baseada na prática de 

pesquisa, apesar de pouco experimentada no cotidiano das escolas, é prevista pelas OCNEM 

(2006). Destaco que um elemento que dificulta a sua concretização é o pouco conhecimento 

dos professores acerca desse documento. Dessa forma, identifico que uma das deficiências 

que devem serem superadas pelos professores é se apropriarem daquilo que é definido pelos 

documentos e marcos legais que orientam a educação básica, e simultaneamente refletirem e 

materializarem aquilo que for adequado ao seu contexto. No nosso caso percebo que 

materializamos muitas das reflexões que eram apontadas por esse documento, e isso só foi 

possível porque conseguimos perceber a distância existente entre o previsto e o realizado, e 

isso ocorreu a partir de uma observação crítica de nossa prática docente que marcou todo o 

processo dessa intervenção, e de minha experiência como aluno de Mestrado do ProfSocio. 

Foi preciso estranhar minha própria rotina de trabalho, para perceber suas rasuras e buscar 

outros caminhos. 

 É comum os professores relatarem que um dos seus primeiros desafios enquanto 

professor de sociologia é mostrar aos estudantes a importância desse conhecimento em suas 

vidas, tendo em vista que os mesmos sempre questionam a aplicabilidade desse 

conhecimento em no seu dia a dia. Destaco que para os estudantes que fizeram parte dessa 

intervenção essa é uma questão superada, na medida que eles, ao abordar uma temática e um 

contexto da cidade deles, a partir dos conceitos das ciências sociais, puderam perceber o 

quanto esses conhecimentos são importantes para interpretarem a realidade em que vivem, e 

para garantir subsídios para se posicionarem criticamente diante do contexto social que 

vivem.  

 Essa experiência nos mostrou que se queremos uma educação que transforme a vida 

das pessoas é necessário romper com aulas monológicas e distantes da realidade social dos 

estudantes, trazendo para sala de aula temas próximos de suas realidades, assim como buscar 

novos instrumentos didáticos para a concretização da aprendizagem, possibilitando aos 

estudantes estabelecerem com o conhecimento uma relação de intimidade. 

 Enquanto professor a experiência me mostrou que o exercício da docência exige 

muito mais do que um professor que ministre aulas e cumpra as exigências burocráticas, é 

preciso que o professor esteja sempre disposto a aprender, a fazer uma análise crítica de sua 

prática e principalmente está disposto romper com rotinas já solidificadas. Só teremos uma 
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educação significativa para a aprendizagem dos estudantes quando estivermos dispostos a 

realizar esse exercício.  

 Aos professores que lerem esse trabalho, espero que ele possa lançar luz na busca de 

novas experiências pedagógicas no ensino de sociologia, contribuindo para que vocês 

percebam a necessidade de enfrentar suas angústias que surgem diante dos desafios para 

concretizar um ensino-aprendizagem baseado na construção de sentidos e competências 

pelos estudantes, voltadas para compreensão dos problemas e das relações sociais que 

marcam o seu mundo real. Espero que vocês possam perceber a partir dessa experiência que 

descrevi, construída, executada e avaliada por um professor como vocês, que é possível a 

nós, que vivemos no chão da sala de aula, sermos protagonistas na superação da crise que 

marca a educação brasileira. 

 Realizar esse trabalho foi muito significativo para mim, representando um processo 

de amadurecimento profissional e acadêmico no qual constatei o quanto é importante ao 

professor assumir a condição de professor-pesquisador, fazendo das suas angústias e 

desafios, problemas de pesquisa, para dessa forma sair do muro das lamentações que se 

caracterizam as reuniões pedagógicas de início de semestre, no qual relatamos tudo que não 

deu certo, e nada pensamos para superar os problemas relatados. Ser professor-pesquisador 

é não se limitar a esfera das lamentações, mas por meio de uma postura crítica identificar as 

causas dos problemas, buscar construir alternativas e ter propriedade sobre os elementos 

teóricos, burocráticos e legais que caracterizam o contexto escolar. 

 Acredito que esse trabalho pode contribuir para inspirar outros professores a 

contextualizarem o ensino de Sociologia e fazerem da pesquisa uma metodologia de ensino, 

além de contribuir para o conhecimento e valorização da arte do Alto do Moura.  Além de 

defender essa experiência de intervenção pedagógica como trabalho final no Mestrado de 

Sociologia, pretendo socializar essa experiência pedagógica em outros espaços e com outros 

sujeitos: com os artistas do Alto do Moura na ABMAM, os professores de Sociologia da 

Gerência Regional de Ensino – Agreste Centro Norte (GRE) e com os membros do Instituto 

Histórico de Caruaru (IHC).  

 Diante de tudo que foi descrito ao longo desses capítulos pode-se se identificar que a 

aulas de Sociologia podem deixar aquele espaço subalternizado na escola, no qual os alunos 

questionam sua validade, para se converter em um conhecimento imprescindível para os 

estudantes compreenderem a sociedade em que vivem e desenvolverem uma postura crítica 

frente as relações e os problemas que o cercam. 

  



153 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 

2002. 

 

ARANTES, A. A. O que é cultura popular. 14. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1998. 

 

BEAUD, S.; WEBER, F. O raciocínio etnográfico. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

BOAS, F. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 

BOMENY, H.; et al. Tempos modernos, tempos de sociologia. São Paulo: Editora Brasil, 

2013. 

 

BOURDIEU, P. A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

BRASIL. Lei nº 13.145, de 16 de fevereiro de 2017. Altera a Leis nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.html. Acesso em 25 

set. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Lei de Diretrizes e Bases da educação 

Brasileira. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4024.htm. Acesso 

em 07 nov. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares para o ensino médio, na área 

de ciências humanas e suas tecnologias. Brasília, 2006. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf.  Acesso em: 25 

mar. 2019 

 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9864-

rceb002-12&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192.  Acesso em: 12 set. 2019. 

 

BRASIL. Lei 11684/08. Brasília, 2008. Disponível em: 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/93696/lei-11684-08. Acesso em: 24 set. 

2019. 

 

BRASIL. Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971. Lei de Diretrizes e Bases da educação 

Brasileira. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm. Acesso 

em 07 nov. 2019. 

 

BRASIL. Medida Provisória n. 746 de 22 de setembro de 2016. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm. Acesso em 

25 set. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. LDB - Lei de diretrizes e bases da educação nacional. 

Brasília: Câmera dos Deputados, 1996. 

 



154 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino 

médio - (PCNEM). Brasília: MEC; SECAD, 2000. 

BRASIL. Ministério da Educação. PCN+: orientações educacionais complementares aos 

parâmetros curriculares nacionais - Ciências Humanas e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 

2009.   

 

BRASIL. Ministério da Educação. PNLD 2018: sociologia - guia de livros didáticos - ensino 

médio. Brasília: Ministério da Educação; Secretária de Educação Básica, 2017. 

 

CANCLINI, N. G. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 2. ed. 

São Paulo: Edusp, 2013. 

 

CUNHA, M. C. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac & Naify, 2009. 

 

CARNIEL, F.; FEITOSA, S.; ROSISTOLATO, R. A sociologia em sala de aula: diálogos 

sobre o Ensino e Suas Práticas. Curitiba: Base Editoria, 2012. 

 

CASTELLI, R.; GIANSANTINI, R. Tempo, espaço e cultura: ciências humanas: ensino 

médio: educação para jovens e adultos. São Paulo: Global, 2013. 

  

COIMBRA, S. O reinado da lua: escultores populares do Nordeste. Rio de Janeiro: 

Salamandra, 1980. 

 

COSTA, M. E. B. Grupo focal. In: DUARTE, J.; BARROS, A. Métodos e técnicas de 

pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

DA MATTA, R. Relativisando: uma introdução à antropologia social. 2. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1981. 

 

DIPI, A. A herança de Vitalino. 2000. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=s-DrSJJuENo&feature=youtu.be. Acesso em: 24 fev. 

2019. 

 

DUARTE, A. F. A. A abordagem da cultura popular no ensino de sociologia: a prática 

docente como estimulo a intervenção social ou a reflexão crítica do aluno na escola média. 

Recife: FUNDAJ, 2016. 

 

FERREIRA, F. I. O.; LIMA, R. M. (Re)descobrindo a alteridade: reflexões sobre o ensino 

de antropologia em turmas de educação básica. Revista café com sociologia, Maceió/AL, v. 

4, n. 2, maio/jul. 2015. 

 

FERREIRA, J. E.; SILVA FILHO, P. R. F. Do barro à expressão artística: as 

representações conceituais do trabalho artesanal do Alto do Moura – Caruaru-PE. Caruaru: 

edições FAFICA, 2009. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 36. ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

FROTA, L. C. Mestre Vitalino. Recife: Massagana, 1986. 

 



155 

 

GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2005. 

 

GONÇALVES, J. R. S. Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônios. Rio de 

Janeiro: [s. n.], 2007. 

 

GONÇALVES, J. R. O mal-estar no patrimônio: identidade, tempo e destruição. Estudos 

históricos Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 28, n. 55, p. 211-228, jan.-jun., 2013. 

 

HANDFAS, A.; MAÇARA, J. P. Dilemas e perspectivas da sociologia na educação 

básica. Rio de Janeiro: E-papers/Faperj, 2012. 

 

HOBSBAWM, E.; RANGER, T. A Invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2008. 

 

ICOMOS. Declaração do México. Rio de Janeiro: IPHAN, 1985 

 

INGOLD, T. Da transmissão de representações à educação da atenção. Educação, Porto 

alegre, v. 33, n. 1, jan.-abr., p. 6-25, 2010. 

 

___________. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, jan.\jun., p. 25-44, 

2012. 

 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). 

Patrimônio cultural imaterial: para saber mais. 3. ed. Brasília: Iphan, 2012. 

 

IPHAN. Educação patrimonial: histórico, conceitos e processos. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Educacao_Patrimonial.pdf. Acesso em: 

20 nov. 2019. 

 

ITURRA, R. Trabalho de Campo e Observação Participante em Antropologia. SILVA, A. 

S.; PINTO, J. M. In: Metodologias das ciências sociais. Porto: Afrontamento, 1986. 

 

LAPLATINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

 

LEFOSSE, E. C. O ensino da sociologia na educação de jovens e adultos em Arcoverde 

– PE. Recife: Fundaj, 2016. (Dissertação de Mestrado) 

 

LEON JÚNIOR, E. P. A escultura grotesco-fantástica de mestre Galdino: configurações 

do imaginário na cerâmica popular pernambucana. João Pessoa: Ideia, 2015. 

 

LÉVI-STRAUSS, C. Raça e história. São Paulo: Abril, 1976. 

 

MACHADO, I. J. R. Sociologia hoje: ensino médio, volume único. 2. ed. São Paulo: Ática, 

2016. 

 

MAGNANI, J. G. C. De perto e por dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 17, n. 49, 2002. 

 



156 

 

MALINOWSKI, B. Crime e costume na sociedade selvagem. Brasília: UNB, 2003. 

 

MEIRELLES, M.; SCHWEIG, G. R. Para além dos muros da universidade: contribuições da 

antropologia para a lei 10.639/03 e o parecer 38/06 do CNE/CEB. In: REUNIÃO 

BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, Porto Seguro, n. 26, 2008, Anais[...]. Porto Seguro: 

ABA, 2008, p. 1-10. 

 

MELLO, P. C. Vitalino, sem barro: o homem – 80 anos de arte popular. Brasília: Fundação 

Assis Chateaubriand, Ministério da Cultura, 1995. 

 

MEUCCI, S.; BEZERRA, R. G. Sociologia e educação básica: hipóteses sobre a dinâmica 

de produção de currículo. Revista de Ciências Sociais, n. 45, p. 87-101, 2014. 

 

MILLS, C. W. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 

2005. 

 

MOURA, T. O. C. Espiral do ensino: percursos possíveis para a mediação didática de 

sociologia. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2015. (Dissertação de Mestrado) 

 

OLIVEIRA, A. O lugar da antropologia nas licenciaturas em ciências sociais. In: 29º Reunião 

Brasileira de Antropologia, ago., 2014, Natal/RN. Simpósio [...]. n. 1, p. 6-7, 2014. 

 

OLIVEIRA, A. O ensino de sociologia na educação básica brasileira: uma análise da 

produção do GT Ensino de Sociologia da SBS. Teoria e cultura (UFJF), v. 11, p. 1-14, 2016. 

 

OLIVEIRA, R. M.; SILVA, J. F. A presença da antropologia no ensino básico. In: 29º 

Reunião Brasileira de Antropologia, ago., 2014, Natal/RN. Simpósio [...]. n. 1, p. 126-127, 

2014. 

 

PERNAMBUCO. Parâmetros para a educação básica do estado de Pernambuco: 

parâmetros curriculares de filosofia e sociologia – educação de jovens e adultos. Recife: SE, 

2013. 

 

PERUZZO, C. M. K. Observação participante e pesquisa-ação. In. DUARTE, J.; BARROS, 

A. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

RIBEIRO, R. Vitalino um ceramista popular do Nordeste. Brasília: MEC, Fundaj, 1959. 

 

ROCHA, D. N. A arte é para todos: patrimônio cultural, tradição de conhecimento, 

processos sociotécnicos e organização social do trabalho entre os artesãos do Alto do Moura 

(Caruaru-PE). 2014. Dissertação de Mestrado, Paraíba: UFPB. 2014. 

 

SÁEZ, O. C. Esse obscuro objeto da pesquisa. Santa Catarina: Ed. do Autor, 2013. 

 

SCHWEIG, G. R. Aprendizagem e ciências no ensino de sociologia na escola: um olhar 

desde a Antropologia. Porto Alegre: CirKula, 2015. 

 



157 

 

SILVA, A. J. Mulheres vestidas de barro e os sentidos da produção das mestras artesãs 

da comunidade do Alto do Moura em Caruaru-PE. Caruaru: UFPE, 2016. (Dissertação 

de Mestrado) 

 

SOARES, M. Para quem pesquisamos? Para quem escrevemos? In: GARCIA, R. L. Para 

quem pesquisamos, para quem escrevemos: o impasse dos intelectuais. São Paulo: Cortez, 

2001. 

 

TAKAGI, C. T. T.; MORAES, A. C. um olhar sobre o ensino de sociologia no ensino médio. 

Perspectiva, Santa Catarina, n. 32(3): 1019-1044, set/dez, 2007. 

 

VIANNA, H. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

 

WAGNER, R. A invenção da cultura. São Paulo: Casac & Naify, 2012. 

 

ZABALA, A. Prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

Apêndice 1: Sequência didática. 

 

DOCENTE: Paulo Roberto de Freitas Silva Filho. 

ESCOLA: EREM PROFESSOR LISBOA 

TURMA: 3º MÓDULO DO EJA MÉDIO 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 A arte figurativa produzida no Alto do Moura, uma comunidade de artesãos e artistas 

localizada a 8km do centro da cidade de Caruaru-PE, apesar de sua importância econômica 

e cultural, amplamente reconhecida pela população não tem sido problematizada enquanto 

tema nas aulas da educação básica. ao observar essa produção percebemos que a sua temática 

aborda principalmente cenas e personagens do cotidiano dos seus artistas, sendo assim 

percebemos a possibilidade de abordarmos essa produção cultural nas aulas de sociologia, a 

partir de uma perspectiva antropológica. 

TEMA: 

ARTE FIGURATIVA DO ALTO DO MOURA E SEU CONTEXTO SOCIAL 

 

OBJETIVOS 

Geral: Analisar a arte figurativa do Alto do Moura enquanto uma produção social e 

criativa, que expressa o contexto social da comunidade em que é produzida. 

Específicos: 

Identificar as relações entre os temas abordados pela arte figurativa do alto do Moura, e 

o contexto social da cidade de Caruaru; 

Analisar a arte figurativa do alto do Moura, enquanto uma produção cultural 

heterogênea e suas singularidades; 

Conhecer o processo de criação e o contexto social em que a arte figurativa é produzida; 

 

CONTEÚDO 

A arte figurativa do Alto do Moura e conceitos da Antropologia: Cultura Popular, 

Hibridismo e Etnocentrismo. 
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METODOLOGIA 

1º Aula: Aula expositiva e dialogada, iniciada com provocação sobre os conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre essa produção cultural, em seguida a apresentação por meio 

de slides de peças e temas produzidos pelos artistas do alto do Moura, assim como o perfil 

social e histórico da comunidade. Ao final por meio de debate provocar os estudantes a 

refletirem sobre a possibilidade de se olhar para essas peças como uma crônica social; 

 

2º Aula: 

1º Momento: Apresentação por meio de exposição e leitura de texto complementar os 

conceitos: Cultura Popular, Arte popular, Arte erudita, Etnocentrismo e Hibridismo 

Cultural. 

2º Momento: Apresentação de uma peça do Mestre Manoel Eudócio e de Abelardo da 

Hora, com suas respectivas biografias, para debatermos como os conceitos de Popular e 

Erudito, são comumente empregados, e as relações etnocêntricas que permeiam sua 

utilização. 

 

3º Aula: 1 Momento Leitura do livro didático e produção de mapa conceitual. 

2º Momento: Exercício de imaginação sociológica, a partir da leitura da biografia de 

artistas de diferentes perfis, e a observação de imagens de suas peças, identificar a lógica 

que define o que é o popular e o que é o erudito, e ao final debater sobre o uso desses 

conceitos. 

 

4º Aula: Divisão da turma em trios, e distribuição de imagens de peças com a biografia 

dos artistas que a produziu, para que o grupo analise e debata, e em seguida produza um 

relatório sobre a relação do cotidiano do artista com sua arte. 

5º Aula: Palestra com um artista do Alto do Moura, no auditório da escola e realização 

de uma oficina de modelagem de bonecos figurativos. 

 

6º Aula: Exibição do documentário " Os Herdeiros de Vitalino", em seguida apresentação 

de questões para que os estudantes construam uma síntese sobre o processo de produção 

dessas peças. 
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 7º Aula: Produção de Painel com as atividades produzidas e os registros fotográficos, 

seguido de socialização da experiência de olhar arte figurativa do Alto do Moura a partir 

de um olhar sociológico. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será continua, com atribuição de notas: 

Relatório em sala de aula 1,5 

Atividades da Oficina de Modelagem com o barro 2,0 

Participação na produção do painel e na socialização 1,5 

 

REFERÊNCIAS 

Wagner, Roy. A Invenção da cultura. São Paulo, Casac&Naify, 2010. Cap. 2, “ a cultura 

como criatividade”, p. 49 a 72. 

Araújo, Silvia Maria de. Sociologia: Volume único: ensino médio/ Silvia Maria de 

Araújo, Maria Aparecida Bridi, BenildeLenzi Motim. –2. Ed. – São Paulo: Scipione, 

2016. 

 

Documentário “A Herança de Vitalino” – disponível:  
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Apêndice 2: Roteiro da entrevista 

Eixos das perguntas Perguntas 

O Entrevistado 1- Breve apresentação do entrevistado: 

a) Nome 

b) Idade 

c) Tempo que trabalha com o Barro 

A formação do artista 2- Quando você começou a modelar o Barro? 

E com quem você aprendeu? 

3- Seus pais e avós trabalhavam com o barro? 

A produção das peças 4- Qual o estilo das peças que você trabalha? 

5- Ao longo dos anos ocorreu alguma 

modificação na forma como você produz suas 

peças? 

6- O que lhe leva a escolher os temas que você 

retrata nas suas peças? 

7- Quem são os principais compradores de sua 

produção? 

8- As pessoas que compram suas peças 

interferem no tipo de peça que você produz? 

9- Como é a organização da sua rotina de 

produção? É dividida em etapas? Alguém 

auxilia na sua produção? 

10- Explique as técnicas que você utiliza na 

produção de suas peças? 

A arte e o Alto do Moura 11- Qual a importância da modelagem do 

barro para o Alto do Moura? 

12- O que contribuiu para que o Alto do Moura 

se tornasse um importante centro de produção 

de arte figurativa? 
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O artista 13- Quais são as dificuldades de se viver a 

partir da produção de peças de barro na 

atualidade? 

14 - Era mais fácil aos artistas das gerações 

anteriores sobreviverem a partir do barro ou é 

mais fácil atualmente? 

15-As gerações mais novas têm se interessado 

em aprender a modelar o barro? 

16- Quem da sua família trabalha atualmente 

com o Barro? 

17- Você tem orgulho em ser artesão? 

18- O que você espera para o futuro da 

produção de arte figurativa do Alto do Moura 
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Apêndice 3: Roteiro das perguntas do grupo focal 

1- O que você conhecia sobre a arte produzida no Alto do Moura antes de tratarmos esse 

assunto na aula de sociologia? 

2- Qual a importância de se estudar a cultura da nossa cidade, como conteúdo nas aulas de 

sociologia? 

3- Vocês foram ao Alto do Moura, visitaram museus, acompanharam como se produzia uma 

peça, entrevistaram artistas, fizeram uso do diário de campo e registraram esses momentos 

por meio de fotografias. O que acharam da realização dessas atividades para conhecerem a 

realidade? 

4- Que mudanças essa experiência representou nos conhecimentos que você possuía sobre a 

temática estudada? 

5- Que aspectos históricos e sociais você identificou a partir das temáticas representadas por 

nessa arte e através do seu processo de produção? 
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Apêndice 4: Termo de consentimento dos estudantes 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada  A arte figurativa do 
Alto do Moura como subsídio para as aulas de Sociologia, na modalidade de 
intervenção pedagógica, sob a responsabilidade do Mestrando Paulo Roberto de Freitas 

Silva Filho, orientado pelo Prof. Dr. Pedro Castelo Branco Silveira, no âmbito do Programa 

de Mestrado Profissional em Sociologia (Profsocio),  da Fundação Joaquim Nabuco. Nesta 
pesquisa será estudado e experimentado, junto com os discentes participantes, um conjunto 

de atividades pedagógicas a serem desenvolvidas nas aulas de Sociologia da escola EREM 

Professor Lisboa, abordando aspectos da cultura local. 

 
Ao assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você estará concordando com 
sua participação nas aulas de campo, entrevista individual e coletiva, as quais serão 
gravada e filmadas, incluindo autorização para uso das informações coletadas ao 
longo dessas atividades, que serão transcritas e inseridas na dissertação de mestrado 
do aluno/pesquisador Paulo Roberto de Freitas Silva Filho. Ressalta-se, ainda a 
possibilidade de divulgação de sua imagem e voz em diferentes meios de comunicação 
utilizados quando da publicização dos resultados da pesquisa e da produção de material 
pedagógico. 
 
 
Você não terá nenhum ganho financeiro por participar da pesquisa. 
 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido terá duas vias de igual teor, a serem 
assinadas no local de realização da entrevista individual, permanecendo uma via com a 
equipe da pesquisa e outra com você. 
 
Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Paulo 
Roberto de Freitas Silva Filho, (81) 98936-8818. 
 
 
 

Recife, _____ de _________________________de 2019 
 
 
 

Paulo Roberto de Freitas Silva Filho 
Assinatura do Pesquisador 

 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Participante 
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Apêndice 5: Termo de consentimento dos informantes 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Declaro estar ciente de que participo, como informante da pesquisa intitulada A arte 
figurativa do Alto do Moura como subsídio para as aulas de Sociologia, na modalidade 
de intervenção pedagógica, sob a responsabilidade do Mestrando Paulo Roberto de Freitas 

Silva Filho, orientado pelo Prof. Dr. Pedro Castelo Branco Silveira, no âmbito do Programa 

de Mestrado Profissional em Sociologia (Profsocio), da Fundação Joaquim Nabuco. 

 
Ao assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido você estará concordando com 
sua participação em entrevista individual, que será gravada e filmadas, incluindo 
autorização para uso das informações coletadas ao longo dessas atividades, que serão 
transcritas e inseridas na dissertação de mestrado do aluno/pesquisador Paulo 
Roberto de Freitas Silva Filho. 
Autorizo a divulgação da minha identidade e o uso da minha imagem nesse trabalho. 
 
 
Você não terá nenhum ganho financeiro por participar da pesquisa. 
 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido terá duas vias de igual teor, a serem 
assinadas no local de realização da entrevista individual, permanecendo uma via com a 
equipe da pesquisa e outra com você. 
 
Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Paulo 
Roberto de Freitas Silva Filho, (81) 98936-8818. 
 
 
 

Recife, _____ de _________________________de 2019 
 
 
 

Paulo Roberto de Freitas Silva Filho 
Assinatura do Pesquisador 

 

 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do informante. 
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Apêndice 7: Relação dos estudantes que participaram das aulas de campo 

Estudante Idade Profissão Turma  Bairro em que residem 

Aline Maria de Lima 21 Serviços gerais III Módulo “B” Vila Andorinha 

Ana Larissa Gomes 19 Costureira  III Módulo “B” Vila Andorinha 

Carlos Henrique da 

Silva Sousa 

23 Mecânico  

 III Módulo “A” 

João Mota 

Cesar Antônio da 

Silva 

46 Comerciante III Módulo “B” Boa Vista I 

Edson José da Silva 33 Técnico em 

manutenção de 

celular 

III Módulo “A” Loteamento José 

Carlos de Oliveira 

Elionai Ramone da 

Silva 

23 Comerciária III Módulo “B” Vila Andorinha 

Jeane Martins da 

Silva Ferreira 

38 Costureira III Módulo “A” Boa Vista I 

Jéssica Alves da Silva 28 Costureira III Módulo “A” Loteamento Ramiro de 

Souza 

Jéssika Arianne 

França da Silva 

27 Repositora de 

supermercado 

III Módulo “A” Loteamento José 

Carlos de Oliveira 

Lourinaldo Francisco 

Duarte 

45 Pedreiro III Módulo “B” Loteamento Ramiro de 

Souza 

Marcos Filipe da 

Silva 

19 Comerciário III Módulo “B” Boa Vista I 

Maria Solange Vila 

Nova Silva 

49 Costureira III Módulo “B” Bairro Kenendy 

José Roberto Alves da 

Silva 

18 Estudante III Módulo “B” João Mota 

Ronaldo Araújo da 

silva 

23 Mecânico III Módulo “B” Maria Auxiadora 

Silvana Cristina da 

Silva 

47 Diarista III Módulo “A” Vila Andorinha 

Simone Maria Lins 33 Manicure III Módulo “A” João Mota 

Suzana Barros 

Ferreira 

35 Ambulante III Módulo “A” João Mota 

 

Tainá Santos Silva 

23 Costureira III Módulo “A” Loteamento Maria 

Auxiliadora 

Thiago Lindemberg 

Batista da Silva 

19 Auxiliar de costura III Módulo “B” Boa Vista I 

Thayná Mikaele Lima 

Silva 

22 Estudante III Módulo “B” Loteamento Jardim 

Panorama 
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Thyago Mikael Lima 
Silva 

22 Serviços gerais III Módulo “B” Loteamento Jardim 
Panorama 

Vinícius Henrique 

Queiroz dos Santos 

19 Mecânico III Módulo “B” Boa Vista I 

Williams Tabosa 

Batista 

38 Mecânico III Módulo “B” Vila Nossa Senhora 

das Graças. 

 

 

 

 


