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RESUMO 
 

A presente pesquisa surge em função de uma vivência que tive com a cultura popular, no 
contexto escolar do Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto Tostes, no município de 
Miracema, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2005, através do Projeto: Cultura na 
Escola, cujo objetivo era resgatar, promover e incentivar a participação do aluno nas 
atividades de Manifestações culturais presentes na comunidade de entorno da escola.  A 
pesquisa aponta como objetivo geral: resgatar a cultura popular presente no contexto escolar e 
como objetivos específicos: conceituar e contextualizar a cultura e a cultura popular; Refletir 
sobre a história do Boizolão de Miracema no contexto escolar do Ciep 267 Maria Aparecida 
Lima Souto Tostes; apontar caminhos para o resgate da cultura popular dentro da escola. Para 
tanto, utilizar-se-á como metodologia a pesquisa cartográfica de cunho Narrativo e, contou 
como metodologia a pesquisa cartográfica de cunho Narrativo, sob o aporte teórico de Morim 
(2001), Lossio; Pereira (2007), Ferrarotti (2008), dentre outros, de modo a responder a 
seguinte inquietação: Qual a importância da cultura na escola? Donde se conclui que a 
importância da cultura na escola incide que uma vez que a escola valoriza as expressões 
artísticas populares presentes no imaginário social seja na dança, na música, nas cantigas de 
roda, nas manifestações culturais e religiosas, desenvolve a autoestima e resgata o gosto e a 
valorização da aprendizagem e construção do conhecimento por parte do aluno.  
  

 
Palavras-chave: Cultura; Cultura popular; expressões populares; resgate cultural.  
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ABSTRACT 
The present research arises from an experience that I had with the popular culture, in the 
school context of Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto Tostes, in the municipality of 
Miracema, in the state of Rio de Janeiro, in the year 2005, through the Project: Culture In the 
School, whose objective was to rescue, promote and encourage student participation in the 
activities of cultural manifestations present in the community surrounding the school. The 
research points out as a general objective: to rescue the popular culture present in the school 
context and as specific objectives: to conceptualize and contextualize culture and popular 
culture; Reflect on the history of the Bozolão de Miracema in the school context of Ciep 267 
Maria Aparecida Lima Souto Tostes; Ways to rescue popular culture within the school. In 
order to do so, it will be used as a methodology the cartographic research of Narrative, and 
counted as methodology the cartographic research of Narrative, under the theoretical 
contribution of Morim (2001), Lossio; Pereira (2007), Ferrarotti (2008), among others, in 
order to answer the following disquiet: How important is culture in school? It is concluded 
that the importance of culture in school emphasizes that once the school values the popular 
artistic expressions present in the social imaginary be it in dance, music, songs of roda, in 
cultural and religious manifestations, develops self-esteem and rescues the Taste and 
appreciation of the student's learning and construction of knowledge. 
 
 

Keywords: Culture; Popular culture; Popular expressions; Cultural rescue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................... 7 

2 CAPITULO 1: Cultura popular: conceito e 
contexto......................................................................................................... 

11 

3 CAPITULO 2: O Pedagogo e a prática do pedagogo no contexto da 

cultura popular............................................................................................  

 
15 

4 CAPITULO 3: O Boizolão de Miracema................................................. 18 

5 CONCLUSÃO .......................................................................................... 24 
 

6 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

INTRODUÇÃO 
 

      De acordo com Oliveira (2011) a cultura pode ser compreendida como um conjunto de 

vários elementos como crenças, ideias, valores, mitos, danças, festas populares, tradições, etc. 

Geralmente é transmitida de geração em geração, via transmissão oral e, caracteriza as 

peculiaridades de cada lugar, pessoas, ou grupos de pessoas. Nessa perspectiva, de acordo 

com Morim (2001, p. 56):  

 

A cultura é constituída pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, normas, proibições, 
estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de geração em geração, 
se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade mantém a 
complexidade psicológica e social. Não sociedade humana, arcaica ou moderna, 
desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura 
nas culturas, mas a cultura existe apenas por meio das culturas.      

 
 

       A presente pesquisa surge em função de uma vivência que tive com a cultura popular, no 

contexto escolar do Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto Tostes, no município de 

Miracema, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2005, através do Projeto: Cultura na 

Escola, cujo objetivo era resgatar, promover e incentivar a participação do aluno nas 

atividades de Manifestações culturais presentes na comunidade de entorno da escola. Através 

do apoio das famílias, funcionários, professores e direção da Escola, o projeto teve seu início 

em 2004, com os alunos do Ensino Fundamental do referido Ciep 267 Maria Aparecida Lima 

Souto Tostes, através da participação dos mesmos em eventos dentro e fora da escola, como 

apresentações em outros municípios vizinhos com atividades que iam desde a Folia de Re4is, 

Jongo, Capoeira, Mineiro-Pau e Boi-Pintadinho, onde além de conhecer e vivenciar tais 

manifestações culturais, os alunos puderam ainda aprender a construir seus próprios 

instrumentos, os quais passaram a ser utilizados durante tais manifestações, objetivando-se 

assim não apenas o resgate da cultura popular, mas mostrar aos alunos suas verdadeiras 

identidades. Uma vez que,  

O conhecimento da cultura local reforça a valorização bem como o incentivo ao 
desenvolvimento da região. Para estudarmos esses aspectos propulsores da realidade 
atual devemos levar em questão, que a cultura popular sofre alterações que 
contemplam os aspectos econômicos, administrativos, educativos e sociais. 
(LÓSSIO; PEREIRA, 2007, p. 1) 

 
   

      O referido projeto da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, surgiu com o 

objetivo de valorizar as relevantes manifestações culturais existentes na comunidade da 

Cidade Alta, na Vila José de Carvalho, no município de Miracema, interior do estado do Rio 
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de Janeiro, onde pode-se encontrar um cabedal de diversidade cultural infinitamente rico em 

manifestações culturais, assim sendo,    

O Projeto cultura Popular visa valorizar as expressões artísticas populares presentes 
no imaginário social seja na dança, na música, nas cantigas de roda, nas 
manifestações culturais e religiosas, resgatando-as através da valorização e do 
aprendizado contextualizando-as no dia a dia da escola. (BRASIL, 2005, p. 5) 

 

        O motivo para a escolha do referido tema deu-se a partir da experiência vivenciada por 

mim com a cultura escolar, no Ciep 267, no Município de Miracema no ano de 2005, quando 

a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro lançou o Projeto e o Ciep 267 abraçou a 

causa, sendo assim, a presente pesquisa nasce da seguinte inquietação: Qual a importância da 

cultura na escola? Para tanto levantou-se a seguinte hipótese: a importância da cultura na 

escola incide que uma vez que a escola valoriza as expressões artísticas populares presentes 

no imaginário social seja na dança, na música, nas cantigas de roda, nas manifestações 

culturais e religiosas, desenvolve a autoestima e resgata o gosto e a valorização da 

aprendizagem e construção do conhecimento por parte do aluno.  

Sendo assim a pesquisa aponta como objetivo geral: resgatar a cultura popular presente no 

contexto escolar e como objetivos específicos: conceituar e contextualizar a cultura e a cultura 

popular; Refletir sobre a história do Boizolão de Miracema no contexto escolar do Ciep 267 

Maria Aparecida Lima Souto Tostes; apontar caminhos para o resgate da cultura popular 

dentro da escola.  

Para tanto, utilizar-se-á como metodologia a pesquisa cartográfica de cunho Narrativo, uma 

vez que,  

Enquanto método de investigação, a origem da pesquisa (auto)biográfica e, por 
conseguinte, das narrativas  autobiográficas está associada a uma mudança 
paradigmática no âmbito das ciências sociais, nomeadamente da Sociologia e da 
Antropologia, que tiveram seus postulados científicos contestados por perspectivas 
mais modernas de análise da realidade. Essa mudança colocou em evidência a 
necessidade de se repensar a forma de ver e analisar a realidade, de se estabelecer 
um novo estatuto científico capaz de dar conta de explicar as pequenas coisas, o 
cotidiano, o simples, o comum, em detrimento das grandes explicações. Significou, 
pois, a retomada do singular, do específico, do pessoal, como forma de responder às 
questões que se inscrevem ao nível da pessoa, dos diferentes modos de ser e estar no 
mundo. Trata-se de estabelecer e potencializar a relação entre o singular e o 
universal, o específico e o geral, a pessoa e o mundo, tendo em vista que “se nós 
somos, se todo indivíduo é, a reapropriação singular do universal social e histórico 
que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da especificidade irredutível de 
uma praxis individual” (FERRAROTTI, 1988, p. 26-27 

 
 

      A partir da vivência do pesquisador no Projeto: O Boizolão de Miracema, no noroeste 

fluminense do estado do Rio de Janeiro, tendo como aporte teórico de autores como: Oliveira 

(2011), Carvalho (2006), Moreira; Candau (2003) dentre outros.  
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      A presente pesquisa encontra-se divida em três capítulos a saber: no capítulo 1 intitulado: 

Cultura e cultura popular: conceito e contexto, busca-se conceituar a cultura e a cultura 

popular contextualizando-as em seus respectivos espaços; o segundo capítulo; Pedagogia e a 

prática do pedagogo no contexto da cultura popular busca apontar práticas para o 

desenvolvimento da prática do pedagogo em ambientes não-formais de educação. E por fim 

no terceiro capítulo:;:  O Boizolão de Miracema, busca contextualizar o projeto Boizolão de 

Miracema, sua origem, sua identidade e seus reflexos nos dias de hoje 
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CAPÍTULO 1 – A cultura no Ambiente escolar: 
 
1.1 Cultura e cultura popular: conceito e contexto 
 

De acordo com Oliveira (2014, p. 1)  

[...] a palavra cultura é de origem latina. Deriva do verbo colere (cultivar ou instruir) e 
do substantivo cultus(cultivo, instrução). Etimologicamente tem muito a ver com o 
ambiente agrário, com o costume de trabalhar a terra para que ela possa produzir e dar 
frutos. Ainda hoje se costuma usar a palavra cultura para designar o desenvolvimento 
da pessoa humana por meio da educação e da instrução. Disso vêm os termos culto e 
inculto, usados no jargão popular com uma carga de preconceito e de discriminação, 
considerando uma cultura (especialmente a letrada) superior às outras.  

 

      Em outras palavras, observa-se assim que a palavra cultura designa o conjunto de hábitos 

e costumes de um povo, um grupo ou uma comunidade, ou seja, “a cultura, pois, é um termo 

vasto e complexo, englobando vários aspectos da vida dos grupos humanos. Não existe ainda 

um consenso entre antropólogos acerca do que seja a cultura. Afirma-se que existem mais de 

60 definições de cultura.” (MARCONI; PRESOTTO, 2010, p. 21-22).  Dessa forma, percebe-

se ainda que a cultura é um conceito bastante intenso, o qual precisa ser internalizada de modo 

a ser compreendido, uma vez que,  

 
A cultura não é uma herança genética, mas o resulta do da inserção do ser humano 
em determinados contextos sociais. É a adaptação da pessoa aos diferentes 
ambientes pelos quais passa e vive. Através da cultura o ser humano é capaz de 
vencer obstáculos, superar situações complicadas e modificar o seu habitat, 
embora tal modificação nem sempre seja a mais favorável para a humanidade, 
como podemos perceber atualmente. Desse modo a cultura pode ser definida como 
algo adquirido, aprendido e também acumulativo, resultante da experiência de 
várias gerações. Porém, enquanto aprendiz o ser humano pode sempre criar, 
inventar, mudar. Ele não é um simples receptor, mas também um criador de 
cultura. Por isso a cultura está sempre em processo de mudança. Em muitos casos 
pode até ser modificada com muita rapidez e violência, dependendo dos processos 
a que for submetida. Desta forma o ser humano não é somente o produto da 

cultura, mas, igualmente, produtor de cultura (LARAIA, 2009, p. 30-
58).  

 

      É preciso vivenciar tais hábitos e atitudes, de modo que se compreenda o que é cultura, 

observa-se ainda que não basta compreender tal significado é preciso vivenciais tais rotinas, 

hábitos, de modo que os mesmos possam ser compreendidos,  

 

Percebe-se então que existem vários elementos de cultura. As ideias que são os 
conhecimentos, os saberes e as filosofias de vida. A crença que consiste em tudo 
aquilo que se crê ou se acredita em comum. Os valores, ou seja, a ideologia e a 
moral que determinam o que é bom e o que é ruim. As normas que englobam tanto 
as leis, os códigos, como os costumes, aquilo que se faz por tradição. As atitudes ou 
comportamentos, isto é, maneiras de cultivar os relacionamentos com as pessoas do 
mesmo grupo e com aquelas que pertencem a grupos diferentes. A abstração do 
comportamento, a qual consiste nos símbolos e nos compromissos coletivos. As 
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instituições que funcionam como uma espécie de controle dos comportamentos, 
indicando valores, normas e crenças. As técnicas ou artes e habilidades 
desenvolvidas coletivamente. Os artefatos que são os instrumentos e utensílios 
usados para a perfeiçoar as técnicas e os modos de vida (MARCONI; PRESOTTO, 
2010,p. 27-31).   

 

      A cultura em si mesma apresenta um cabedal de elementos, os quais compõem o 

imaginário das pessoas, suas vivências, seus cotidianos, uma vez que,  

 
A evolução e perspectivas da cultura popular no capitalismo englobam contexto da 
inovação sem perder a descaracterização, como também há uma distorção do 
enfoque tradicional ocorrendo esse fenômeno em várias manifestações populares, 
danças e folguedos. Atribui-se esse fenômeno como uma tendência das culturas de 
massa. O fabuloso é que nesse contexto a cultura popular é vista como um 
extraordinário fenômeno de pesquisa. A valorização da cultura popular para as 
culturas populares está inserida no imaginário social, que por sua vez são resgatados 
nas representações sociais e que, por conseguinte relacionados à identidade cultural. 
Existem várias maneiras de valorizar a cultura popular: a primeira pela dimensão de 
símbolos que possuímos através da comunicação, essa espetacular forma de gestos, 
mandingas da nossa cultura, afirmam o valor de cada manifestação; a segunda são 
questões de rivalidades entre as manifestações, a disputa acelera a competição sadia, 
incentivando a criatividade, e a terceira é afetividade, o afeto faz da manifestação 
uma divindade, Maria Isaura Pereira de Queiroz afirma que: “O folclore se liga, 
pois, especificamente a grupos de envergadura demograficamente modesta; em seu 
ambiente de relações íntimas e carregadas de afetividade se formam costumes e 
peculiaridades, crenças, lendas, que tornam um grupo diferente dos demais”. Assim, 
o afeto é a principal característica de valorização cultural entre os brincantes. 
MARCONI; PRESOTTO, 2010, p. 32).   
 
 

      Observa-se assim que a cultura popular insere-se num contexto de imaginário social, uma 

vez que,  

A cultura popular como ferramenta de desenvolvimento é proposta de vários órgãos 
como o SEBRAE nas áreas de turismo, agronegócios e comercialização. Programas 
governamentais evidenciam interesses em desenvolver pesquisas e projetos 
relacionados a vertente cultural. Como exemplo temos o Projeto Cultura Viva, que 
tem por objetivo reconhecer, estimular e dar visibilidade a iniciativas culturais de 
todo Brasil que valorizem a cultura como meio de consolidação da identidade e de 
construção da cidadania. Ele é concretizado em pontos de cultura que o Ministério 
da Cultura - Minc estabelece a partir de editais dos quais qualquer manifestação 
cultural brasileira pode participar. Os projetos selecionados recebem verba de R$150 
mil, equivalentes a US$ 68, 18 mil, além de um conjunto de equipamentos digitais ( 
trata-se de um kit multimídia com computadores, câmeras de cinema e ilhas de 
edição). A partir de uma parceria com Ministério das Comunicações, todos os 
pontos de cultura são ligados em rede efetuando uma interação simbólica e cultural 
que passa ao largo dos grandes conglomerados da comunicação brasileira. O Minc já 
estabeleceu mais de 400 convênios com pontos de cultura espalhados pelas cinco 
regiões brasileiras. Há projetos com tribos indígenas, com manifestações 
tradicionais e com grupos voltados para gestão pública da cultura. Os pontos de 
cultura possuem uma especial ênfase na educação, na inclusão pela cidadania e 
numa política estatal de valorização da juventude. MARCONI; PRESOTTO, p. 33).   
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      A cultura popular surge no bojo dos projetos sociais, os quais diversos Órgão, Ong´s e 

Instituições Sociais necessitam desenvolver de modo a cumprir com a responsabilidade social 

imposta por lei, como forma de crescimento e desenvolvimento de tais Órgãos. Uma vez que,  

 

Entendida em sua forma mais abrangente, a cultura é conhecimento e prática, forma 
de explicar e intervir na realidade, portanto instrumento de provimento e de 
resolução de problemas da humanidade. Ainda sob este conceito, não se pode 
separar cultura e desenvolvimento, cultura e subsistência humana. Não há ser 
humano sem cultura. Mesmo entretendo a fina distinção entre os modos de 
intervenção e de representação da realidade, ainda assim, não se pode desconsiderar 
a necessidade humana de materializar cultura. O binômio em questão é economia e 
cultura, ainda nas palavras de David Simões: Porém, felizmente, a cultura popular 
aprendeu e soube fundir-se, principalmente na língua, expressando-se no conjunto 
de valores e atitudes que acabaram por definir hegemonicamente a identidade 
brasileira. (SIMÕES, 2014, p. 31) 

 
 

      Sendo assim, observa-se que a cultura é muito mais abrangente do que se imagina, uma 

vez que a mesma perpassa o simples hábito de danças, e trás em si um universo imensamente 

rico com tradições, costumes, rezas, crendices, hábitos e, pode ser vista sim atrela a 

desenvolvimento, pois um povo sem cultura é um povo sem história.   Nessa perspectiva, de 

acordo com Lóssio; Pereira (2007),  

A evolução e perspectivas da cultura popular no capitalismo englobam contexto da 
inovação sem perder a descaracterização, como também há uma distorção do 
enfoque tradicional ocorrendo esse fenômeno em várias manifestações populares, 
danças e folguedos. Atribui-se esse fenômeno como uma tendência das culturas de 
massa. O fabuloso é que nesse contexto a cultura popular é vista como um 
extraordinário fenômeno de pesquisa. A valorização da cultura popular para as 
culturas populares está inserida no imaginário social, que por sua vez são resgatados 
nas representações sociais e que, por conseguinte relacionados à identidade cultural. 
(LÓSSIO; PEREIRA, 2007, p. 4).  
 

       Observa-se assim que em meio à tecnologia e à globalização a cultura popular sobrevive 

e ganha espaço e adeptos e, sendo assim, percebe-se uma infinidade de formas de valorização 

da cultura popular:  

[...] a primeira pela dimensão de símbolos que possuímos através da comunicação, 
essa espetacular forma de gestos, mandingas da nossa cultura, afirmam o valor de 
cada manifestação; a segunda são questões de rivalidades entre as manifestações, a 
disputa acelera a competição sadia, incentivando a criatividade, e a terceira é 
afetividade, o afeto faz da manifestação uma divindade, Assim, o afeto é a principal 
característica de valorização cultural entre os brincantes. (LÓSSIO; PEREIRA, 
2007, p. 5).  
 

     Observa-se nesse sentido que o afeto torna-se a mais importante das formas e maneiras de 

valorização da cultura popular, uma vez que é preciso gostar, querer bem e querer que tal 

manifestação possa se fazer perpetuar e não se perder, uma vez que tal manifestação é na 

verdade uma forma de vida e vivacidade de se fazer a cultura perpetuar.  
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A importância da cultura popular na contemporaneidade deve-se à volta do 
tradicional,  da busca do que era evidenciado apenas por um certo grupo de pessoas, 
do que era visto como atrasado e rústico. Com o avanço da tecnologia da informação 
o tradicional ganha um novo contexto, a reconversão como também a 
refuncionalização redimensionam as manifestações populares no que se refere à 
construção da identidade brasileira. (LÓSSIO; PEREIRA; 2007, p. 5) 
 

      Sendo assim, percebe-se uma busca pela volta da cultura tradicional, como guardiã das 

ideias, hábitos, costumes, crendices, lendas passadas que possam perpetuar-se na 

modernidade, de modo a manter viva a herança e vida de um povo. Contudo,  

A questão é que a lógica social na contemporaneidade está em conflito no campo da 
construção da sociologia. Nessa nova ordem social a identidade segue em confusão, 
a hibridização contempla esses novos tempos. Essa direção, ou esse novo caminho 
que a cultura popular conquistou junto à economia, evidencia novas características 
de valorização: O uso da tecnologia nas tradições populares (cds, celulares, home-
page, etc); Mais adereços do mercado global (produtos da cultura de massa); O 
aumento da influência dos produtores e mediadores culturais; A diminuição na 
apresentação para se tornar produto vendável; A inserção da classe média nas 
manifestações populares; Mudanças de alguns instrumentos em algumas 
manifestações; Modificações nas manifestações para atender aos interesses 
econômicos. (LÓSSIO; PEREIRA, 2007, p. 5)  
 

 

      Contudo, nos dias de hoje, percebe-se ainda um certo descaso com a cultura popular, 

muitas das vezes vista como subcultura, a geração de trabalho nesse campo ainda possui certo 

preconceito.   

O que falta é uma política de comunicação entre mídia, produtores, brincantes, 
prefeituras e governos para que de certa forma, ocorra o desenvolvimento. Na 
verdade, é preciso que existam projetos de políticas culturais que enalteçam os 
brincantes, os verdadeiros fazedores de cultura, seus familiares e principalmente que 
estimulem a participação das crianças. As crianças nascidas nos anos anteriores à era 
da tecnologia da informação tiveram oportunidades de vivenciar as brincadeiras do 
nosso folclore, contos, lendas, músicas que fizeram parte do universo infantil, que 
por sua vez, refletiam na conduta humana. O grande problema atual, é que as 
crianças da era da tecnologia da informação, não tiveram oportunidade de brincar 
nas ruas, mas com a ajuda do computador podem rever brincadeiras e músicas que 
fizeram parte da infância de seus pais e avós. O que falta para aumentar a 
valorização da cultura popular é unir tecnologia com tradição. Os jogos eletrônicos 
por exemplos poderiam conter brincadeiras populares, como desfrutar uma partida 
de bola de gude no computador, entre outras brincadeiras. LÓSSIO; PEREIRA, 
2007, p. 10)  
 
 

       Para tanto, o desenvolvimento local possui enorme papel, no sentido de desenvolver a 

cultura local até mesmo como geração de renda, em tempos de crise generalizada, além de 

trabalhar as questões de mudanças das novas gerações.  
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CAPÍTULO 2 – A Importância do Pedagogo no Ambiente Cultural 

 

2.1 O Pedagogo e a prática do pedagogo no contexto da cultura popular  

       Observa-se nos dias de hoje a atuação do Pedagogo em diversos contextos não escolares 

de atuação, uma vez que nos dias de hoje e, a partir da publicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia (2003), onde na ocasião as Faculdades de Educação e 

Universidades tiveram que alterar suas Matrizes Curriculares de modo a contemplar essa nova 

área de atuação para o profissional Pedagogo, vem crescendo cada vez mais os campos de 

atuação para esse profissional, uma vez que,  

O curso de Pedagogia se destina a formar o pedagogo-especialista, isto é, um 
profissional qualificado para atuar em vários campos educativos, para atender 
demandas socioeducativas (de tipo formal, não-formal e informal) decorrentes de 
novas realidades, tais como novas tecnologias, novos atores sociais, ampliação do 
lazer, mudanças nos ritmos de vida, sofisticação dos meios de comunicação. Além 
disso, informar as mudanças profissionais, desenvolvimento sustentado, preservação 
ambiental, nos serviços de lazer e animação cultural, nos movimentos sociais, nos 
serviços para a terceira idade, nas empresas, nas várias instâncias de educação de 
adultos, nos serviços de psicopedagogia, nos programas sociais, na televisão e na 
produção de vídeos e filmes, nas editoras, na educação especial, na requalificação 
profissional etc. (LIBÂNEO, 2001, p. 12) 
 

       Sendo assim, observa-se que o profissional Pedagogo tem assim uma gama de atividades 

que podem ser desenvolvidas em espaços que não escolares, contudo,   

  

No campo da ação pedagógica extra-escolar, há profissionais que exercem 
sistematicamente atividades pedagógicas e os que ocupam apenas parte de seu 
tempo nessas atividades: a) formadores, animadores, instrutores, organizadores, 
técnicos, consultores, orientadores, que desenvolvem atividades pedagógicas (não-
escolares), em órgãos públicos, privados e públicos não-estatais, ligadas às 
empresas, à cultura, aos serviços de saúde, alimentação, promoção social etc.; b) 
formadores ocasionais, que ocupam parte de seu tempo em atividades pedagógicas, 
em órgãos públicos estatais, não-estatais e empresas, referentes à transmissão de 
saberes e técnicas ligados a outra atividade profissional especializada. Falo, por 
exemplo, de engenheiros, supervisores de trabalho, técnicos etc., que dedicam boa 
parte de seu tempo a supervisionar ou ensinar trabalhadores no local de trabalho, 
orientar estagiários etc. Nessa categoria, são incluídos trabalhadores sociais, 
monitores e instrutores de recreação e educação física, bem como profissionais das 
mais diversas áreas, nas quais ocorre algum tipo de atividade pedagógica, tais como: 
administradores de pessoal, redatores de jornais e revistas, comunicadores sociais e 
apresentadores de programas de rádio e TV, criadores de programas de TV, de 
vídeos educativos, de jogos e brinquedos, elaboradores de guias urbanos e turísticos, 
mapas, folhetos informativos, agentes de difusão cultural e científica etc. 
(LIBÃNEO, 2001, p. 13) 

 

      E, sendo assim, observa-se o crescimento do Pedagogo social, ou Educador social, ligado 

a ONGS, Movimentos Sociais e Movimentos culturais, como o educador comunicador, cuja 

atuação, 
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A atuação do educomunicador como agente comunicador que buscou materializar, 
pela mídia, uma tradição popular oral que completa centenário. Ademais busca 
mostrar o papel do educomunicador com agente de divulgação do trabalho realizado e 
também fazer uma interface entre a folkcomunicação como mecanismo para 
divulgação da informação e a cultura popular, a «folia de reis». Ainda tem como 
pressuposto a valorização da tradição da folia de reis e com isso buscasse também 
elevar a autoestima dos integrantes, bem como mostrar o valor cultural da folia de reis 
para crianças, cultura ainda pouco disseminada no âmbito urbano e familiar. A 
proposta então desenvolvida fortaleceu também um movimento popular, bem como 
viabilizou maior valor cultural de nossa região dentro das escolas municipais. 
(LIBÂNEO, 2001, p. 14) 

 

       Essa nova função que surge no contexto dos movimentos de cultura popular, encaixa-se 

perfeitamente na figura e na prática do pedagogo nos contextos não-escolares, uma vez que  o 

pedagogo como responsável pelo processo de formação do conhecimento, possui pelo de sua 

formação habilidades as quais vão de encontro para o pleno desenvolvimento e difusão da 

cultura popular presente nos diversos contextos não escolares.  

Nessa perspectiva, observa-se tanto no âmbito da educação não formal como na  educação 

formal a presença da cultura popular, haja vista sua inserção no contexto do Projeto Político 

Pedagógico das Escolas, como elemento maior do contexto escolar e, no qual se insere toda a 

realidade social, cultural, e pedagógica da escola, para tanto é de extrema importância a 

atuação do pedagogo nesse contexto cultural.   

        De acordo com Oliveira (2011) na educação não-formal encontra-se  uma cultura 

popular forte e bastante carregada, uma vez que a mesma trás em si experiências da vida, o 

que culmina por desenvolver a autonomia da criança ou adolescente participante. E, como 

bem diz Paulo Freire (1997) 

Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser possível ensinar, 
teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas 
ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, 
em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se 
cruzam cheios de significação. (FREIRE, 1997, p.50).  

 

        Sendo assim, a educação  formal, não formal e informal encaixam-se perfeitamente num 

trabalho no nível de Pedagogia Social, em nível de cultura popular, pois,  
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A cultura popular também está presente no processo formal de ensino aprendizagem, 
mesmo que alguns professores não tenha consciência disso ou mesmo estando 
ausente do Projeto Pedagógico da escola. Por isso se faz necessário um estudo 
referente a contribuição da cultura popular que estão inseridos na educação formal, 
visto que uma sala de aula é heterogênea e existem indivíduos das mais diversas 
culturas. É plausível termos bem claro que um dos pontos centrais do Projeto 
Político Pedagógico é sem dúvida a preocupado com a forma que se processa o 
ensino na sala de aula, na intenção de formar cidadãos capacitados e que possam 
sem maiores problemas interagir na vida socioeconômica, política e cultural do país. 
Para que isso de fato ocorra, é necessário que os profissionais ligados à educação 
estejam continuamente inovando seu modo de ensinar e continuem sempre 
aprimorando seus conhecimento. O grande desafio da escola é reconhecer a 
diversidade como parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a 
riqueza representada por essa diversidade etnocultural que compõe o patrimônio 
sociocultural brasileiro, investindo na superação de qualquer tipo de discriminação e 
valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. (BRASIL, 
1997, p. 77)  

 

        Nessa perspectiva, é possível e, com a ajuda do pedagogo fazer com que os alunos 

possam aprender através de seus cotidianos, percebendo assim a importância da diversidade, a 

importância do respeito à diversidade, às diferenças e às culturas de cada pessoa, pois, 

“valorizar as diferenças culturais não significa adquirir os valores do outro, mas respeitar sem 

qualquer discriminação.” (OLIVEIRA, 2011, p. 10).  

Nesse sentido, Moreira e Candau (2003, p. 161) afirmam que:  

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e diferença. Tende a 
silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a 
padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o 
cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar. 
Sendo assim, a escola permanece no seu jeito tradicional caracterizado pela 
reprodução e transmissão de conhecimento e de valores socioculturais dominantes, 
sem considerar as diversidades das formas de ver e de viver de cada pessoa 
comunidade povo - a valorização de uma cultura em detrimento da outra.  

 

           Percebe-se assim é preciso que é preciso que a escola e o espaços não-formais de 

educação possam trazer a cultura para dentro, trabalhar a cultura e a diversidade, de modo a 

despertar o respeito a diversidade e ao pluralismo cultural brasileiro, a partir do conhecimento 

“de suas formas de expressão materiais e espirituais, na complexidade de suas dimensões 

históricas, geográficas, sociais, artísticas, religiosa, para poder vencer o preconceito com a 

lucidez do conhecimento, é preciso formar um público jovem interessado nas suas próprias 

raízes, sem vergonha e com orgulhoso delas, tendo o espírito aberto o suficiente para 
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redescobrir e valorizar, nas pequenas e grandes cidades onde moram, as belezas dos 

antepassados guardadas na memória de seus pais e avós.” (OLIVEIRA, 2011, p. 15).  
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2.2- A Cultura Popular e Educação: 

A cultura popular e sua influencia na educação 
 

         A cultura vem de geração para geração demostra aspectos locais de uma população, que 
se desenvolve em cada individuo. A cultura significa tudo o que é complexo que se inclui o 
conhecimento.   
      O Brasil apresenta diverso tipo de cultura, por obter vários desentendem de outros países. 
Cultura é um tema mito importante e dever ser trabalhado dentro da sala de aula, para que os 
alunos possam saber de onde vem sua identidade. Ao abordar a pluralidade cultural brasileira, 
o professor deve mostrar aos seus alunos o sentindo da valorização dos pais, reconhecer o 
respeito diferente da cultura. 
Informa o aluno sobre o principal povo responsável pela disseminação cultural. 
Estabelecer a característica da cultura e fala os principais elementos que configuram a cultura 
de um determinado local. 
       A escola deve levar os alunos para visitar lugares onde estão guardadas as riquezas 
culturais brasileiras, para que não aja esquecimento de tradição cultural no brasil. 
a importância do resgate na vida do individuo e a definição de sua identidade, é na cultura que 
construímos personalidade para se juntar a sociedade. 
Trazer a cultura para escola e preciso, porque ajuda as crianças a conhecer melhor suas 
historias, e ao conhecer, se aproprie da sua cultura. A família, a escola e o estado, devem 
reconhecer seus valores culturais, e repassar para cada individuo desde sua infância, assim 
eles podem construir sua identidade. 
Ao trabalhar a cultura na escola podemos construir uma melhor identidade de cada individuo, 
e trabalhar a respeitar a cultura do outro e combater o preconceito  na sociedade. 
 

A importância da valorização da cultura popular para o desenvolvimento local. 

        Esse texto investiga a evolução da cultura popular e progresso local. a sabedoria da cultura local 

fortalece o reconhecimento da região. a cultura popular sofre mudança diaramente nos aspectos 

econômicos, administrativo, educativo e social. 

         Nesse fu ndamento procuramos entender a atuação do ser humano não só como 

transformador, mas como possuidor de uma tradição, de um contexto que lhe garante base para 

seus objetivos, produção e trabalho, ou seja, do simbolico para as formas de sobrevivencias. 

Atravéz das pesquisas  realizados: analise documentol referência bibliografias e entrevistas com as 

culturas populares e os brincantes de vários municipios de Pernanbucos. 

         Nesse caso retratamos a importância da cultura popular na busca desenvolvimento local. É 

sábio, quantos, mas importância e animação da manifestações, crenças e expressões populares mais 

incentivo e mais oportunidade. A cultura pode ser recuperada através de populacoes com 

autoestima baixa e desanimadas por conta dos atropelos de sua propria historias. O interessante é 

que, nascemos emvolvidos em um contexto cultural, é preciso unir é não separar as origens e 
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tradições, levando um pouco da riqueza cultural da nossa região. 

         A personalidade nativa não é nem geneticas nem hereditaria, ao contrario, são formadas e 

transformadas no interior de uma representação. Uma nação é nesse processo formador de uma 

identidade, uma comunidade simbolica em um sistema de representação cultural. 

         Devemos ressalta que a cultura precisa de espaço publica, projetos politicas culturais para o 

desenvolvimento local.  

          Em tempos de agilidades e de transição, é fundamental incluir o processo de globalização como 

propulso que impulsionam as culturas populares a sobreviverem. Caracteristica como o anonimato, 

aceitação coletiva, dinâmica, celebração e ritual são ainda encontradas no floclore e na cultura 

popular, porem o anonimato, o ritual e cebebração vem ganhando novas funções em tempo de 

globalização, com isso deparamos com umas novas qualidades em suas manifestações, ou seja, 

estamos acostumados a valorizar a tradições, mas não estamos acostumados a valorizar o que 

realmente está em um contexto ativo. o que cabe no presente é observar a cultura popular na 

compreensão da sustentabilidade cultural no processo de desenvolvimento local. 

           Mesmo com sua modificação a cultura popularsuas modificação a cultura popular não perde a 

sua descaracterização, como também interferi no aspecto tradicionalocarrendo esse fenômeno em 

varias manifestações populares dança e folguedos. Refere-se esse acontecimento como uma 

tendência das culturas de massas. o fabuloso é que nesse contexto a cultura popular é vista como um 

extraordinario fenômeno de pesquisa. A valorização das culturas popular para as culturas populares 

está inserida no imaginario social, que por sua vez são resgatados nas representações sociais e que, 

por conseguinte relacionamento a identidade cultural. 

          Existem várias maneiras de valorizar a cultura  popular: a primeira pela dimensão de símbolos  

que possuímos através da comunicação, essa espetacular forma de gestos, mandingas da  nossa  

cultura, afirmam o valor de cada manifestação;  a segunda são  questões de rivalidades entre  as 

manifestações, a disputa acelera  a competição sadia, incentivando a criatividade, e a  teceira é 

afetividade, o afeto faz da manifestação uma divindade. 

          A cultura popular como ferramenta de desenvolvimento é proposta de diversos orgão como 

sebra e nas araeas de turimos. Programas governamentais que tem o interesse em desenvolvimento 

projetos e pesquisas. 

         A cultura também oferece nova forma de trabalhar, mas muitas das vezes eles descaracterizam 

uma apresentação ou o artesanato. 

        A pesar de varios atropelos a cultura e geração de renda não estão tão dissociadas. A crença 

consegue movimentar patrocinadores. Podemos dizer que a pratica populares ainda estão bem 

valorizada com, por exemplo, tema a musica pupolar, que fortalece a expressões culturais do povo 

brasileiro. Com aumento a produção cultural. 

        A importancia da cultura e a valorização da tradição antiga, atraves da atualização das 

tecnologias as pessoas passaram a ver a cultura de outra forma esquecendo-se de sua propria 

identidade. A questão é que a logica social na contemporaneidade está em conflito no campo da 

construção da sociologia 
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Essa  direção, ou esse novo caminho que a cultura popular conquistou junto à economia evidencia 

novas características de valorização:  

•O uso da tecnologia nas tradições populares (cds, celulares, home-page, etc) 

•Mais adereços do mercado global (produtos da cultura de massa);  

•O aumento da influência dos produtores e mediadores culturais;  

•A diminuição na apresentação para se tornar produto vendável;  

•A inserção da classe média nas manifestações populares;  

•Mudanças de alguns instrumentos em algumas manifestações;  

•Modificações nas manifestações para atender aos interesses econômicos 

 

      A cultura deve ser valorizada com objetivo de mostrar os seus descendentes a origem e 

manifestações culturais e qual objetivo de sua existência.  

       A cultura vem sofrendo modificação nos tempos atual, ela tem como objetivo de mostrar 

as manifestações do tempo passado e das manifestações do tempo atual e suas mudanças. A 

cultura atual busca mostrar um pouco dos acontecimentos das manifestações do tempo antigo, 

e também mostra o que vivemos hoje, uma  forma de mostrar o que mudou com o tempo e o 

que ainda estamos aproveitando do passado. 

       Esse texto analisa a importância da cultura popular para o desenvolvimento local. a 

cultura local ajuda no desenvolvimento de outras cultura, e com objetivo de fortalecer o 

conhecimento do seu povo. A cada ano que se passa  a cultura se modifica através do 

conhecimento de seu povo, da mesma forma ela vai evoluindo o saber da educação e etc., 

portanto a educação é  afetada com a  evolução da cultura local. Cada ser humano carrega 

consigo mesmo um tipo de cultura, O ser humano utiliza a cultura tradicional para sua 

sobrevivência.  A cultura tem sua historia e valores, ela e rica em saberes e conhecimento. A 

cultura não deve ser esquecida pelo seu povo, porque o ser humano vem de sua cultura e 

manifestações, ela deve ser preservada e valorizada e continuar de geração para geração, para 

que ela não possa ser esquecida pelo seu povo. para a cultura não acabar, devemos trabalhar e 

por empática em escola, comunidade e regiões, o objetivo da cultura loca. 

        A cultura precisa de uma base para que ela não possa ser vista apenas em papeis 

escolares, mas ser vista como uma cultura popular onde temos apoio de todos em sua volta, e 

mostra a sua importância que ela possui em nosso dia a dia. Embora devessem dizer que a 

cultura popular envolve também o espaço publico, projeto de politicas culturais para o 

desenvolvimento local. 

        A celebração e ritual são ainda encontrada no folclore e na cultura popular porém o 

anonimato, o ritual e celebração vem ganhando novas funções em tempos de globalização. A 

evolução e perspectivas da cultura popular no capitalismo englobam contexto da inovação 
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sem perde a descaracterização como também ha uma distorção do enfoque tradicional 

ocorrendo esses fenômenos em vária manifestação populares danças e folguedos. Existem 

várias maneiras de valorização a cultura popular: 1° pela dimensão de símbolos que 

possuímos através da comunicação essa espetacular forma de gestos mandigas da nossa 

cultura, afirmam o valor de cada manifestação, 2° são questões de rivalidade entre as 

manifestações a disputa acelera a competição sadia, 3° é afetividade, o afeto faz da 

manifestação uma divindade. 

        A cultura deve ser adaptada no tempo atual. Com a tecnologia ficou, mas prático e fácil a 

forma de trabalhar a cultura e mostrar ao seu povo seu objetivo e a causa de sua existência, 

mas com essa facilidade  prejudicou as manifestações nos lugares públicos, hoje e vendável o 

que antes era publico, a cultura estava acessível em lugares abertos e públicos, hoje para ter 

um bom acesso devemos comprar ou ir em rede social. Mesmo com tanta mudança a cultura e 

vista com preconceito, o povo não valoriza os artistas de sua cidade, ele prefere contratar 

profissional de outra região para fazer apresentação. a cultura as vezes e vista como 

mercadoria, e muito das vezes fica de lado ou só é exibida como noticiário. 

        As crianças que nasceram antes da era da tecnologia tiveram a oportunidade de brincar e 

participara cultura local, já as crianças que nasceram na era da tecnologia não tiveram o 

privilegio de conhecer a cultura local, mas com a ajuda da tecnologia eles podem rever as 

brincadeiras de seus pais e avós. 

        Na cultura e na educação podemos receber vários significados diferentes, dependendo do 

contexto ou da região a partir da qual forem lembrados. Numa  região como a brasileira, é 

marcada pela múltiplas hierarquias e desigualdade. 

        A cultura popular caracteriza, assim, no desenvolvimento do membro, significados e 

valores, comuns de um povo. 

        Nessas comunidades, lá, aonde quase não chegam recursos e apoio do Estado, a relação 

entre “cultura” e poder é, então, a mesma. Configura uma equação inequívoca – criação 

artística popular e pobreza material/fraqueza política 

        Não é difícil, então, compreender que os conflitos culturais assentados nesta oposição 

entre cultura popular e cultura de elite são, na verdade, correlatos a diversos outros conflitos – 

raciais, de classe, políticos, econômicos e simbólicos. Esta estrutura cultura 

popular/precariedade material/escasso poder político vigente no país, se manifesta também no 

fato de que um enorme contingente de mestres populares são negros. É dessa maneira que 

resta inegável que uma grande parte da censura, do silenciamento, da opressão, da dificuldade 

que muitos grupos de cultura popular sofrem no Brasil é consequência, sobretudo, da 

realidade municipal, de prefeituras racistas, opressoras, preconceituosas e terrivelmente 

classistas (Carvalho, 2006). Não é por outra razão que os brincantes dos Pretinhos do Congo 

do histórico município de Goiana, em Pernambuco, os quais preservam uma das 

manifestações mais expressivas da cultura popular local moram à beira do rio, literalmente 

quase caindo na água, em uma situação deveras precária. Ou, por outro lado, que em 

Uberlândia os brancos poderosos da cidade estão querendo retirar a igreja central como ponto 
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de referência obrigatória do circuito devocional dos Congados e construir uma segunda igreja 

do Rosário bem longe do centro, na periferia urbana, para que os negros não circulem mais 

pelo centro da cidade.(Carvalho, 2006). 
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CAPÍTULO 3 – O Boizolão de Miracema 

 

3.1- A contextualização da cultura na escola Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto 

Toste 

 

        Nesse contexto, visamos a cultura local, o CIEP 267 Maria Aparecida Lima Souto Tostes 

criou o Boizolão no intuito de valorizar a cultura fluente na comunidade ao entorno da escola, 

servindo de atrativo aos alunos que apesar de viverem numa comunidade situada no maior 

bolsão de pobreza do município, tem uma cultura riquíssima e rara nos dias atuais. 

        A idealização do Boizolão não só resgatar a cultura dentro da escola, como impulsionar 

muitas outras manifestações culturais que antes passavam despercebidas, apenas do lado de 

fora dos muros da escola. 

         Trabalhar o ensino através de atividade que estimula o conhecimento sobre o folclore 
brasileiro e a cultura popular é uma prática pedagógica presente em nossa comunidade. 

         Na escola Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto Toste, em Miracema, atividade lúdica, 
que trabalhavam a criatividade que ativa a imaginação dos alunos são utilizadas com objetivo 
de compreender a historia da nossa cultura localizada na comunidade onde se encontra a 
escola. 

        Dessa forma os alunos se identificam com seus personagens apresentados e se sentem 
parte daquela realidade.  É o que chamamos de “imaginário social” ou “comunidade imaginária”, 

presentes na cultura de um povo. Esses termos tratam da forma como as histórias são contadas, 

ou seja, como elas são imaginadas. Ao unir passado e presente, esses discursos são 

rapidamente transmitidos para as gerações futuras. 

          O Boizolão marca uma educação voltada para as raízes dos alunos, e não se prendendo 

apenas em currículos pronto distante da realidade dos mesmos. 

Como metodologia utilizada, o trabalho partiu de uma narrativa, a partir da experiência 

vivenciada no contexto escolar do município de Miracema, através do Projeto: Cultura na 

Escola, cujo objetivo era resgatar, promover e incentivar a participação do aluno nas 

atividades de Manifestações culturais presentes na comunidade de entorno da escola. Através 

do apoio das famílias, funcionários, professores e direção da Escola, o projeto teve seu início 

em 2004, com os alunos do Ensino Fundamental do referido Ciep 267 Maria Aparecida Lima 

Souto Tostes, através da participação dos mesmos em eventos dentro e fora da escola, como 

apresentações em outros municípios vizinhos com atividades que iam desde a Folia de Re4is, 

Jongo, Capoeira, Mineiro-Pau e Boi-Pintadinho, onde além de conhecer e vivenciar tais 

manifestações culturais, os alunos puderam ainda aprender a construir seus próprios 
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instrumentos, os quais passaram a ser utilizados durante tais manifestações, objetivando-se 

assim não apenas o resgate da cultura popular, mas mostrar aos alunos suas verdadeiras 

identidades.  

         Ao trabalhar a cultura popular na escola, podemos ver muitos pontos positivos, através 

dos alunos, eles mostraram desenvolvimento dentro e fora da escola, aprenderam lidar com as 

diferença, aprenderam a lidar com a dificuldade com, mas postura, ter uma boa educação em 

ambientes diferentes, evoluíram nas notas escolares, também souberam enriquecer seus 

conhecimento e suas imaginação. Podemos dizer q trabalhar o meio ambiente do aluno na 

escola, e trazer sua realidade e seu interesse juntos com ele, não excluir seus cotidiano, pois 

muitos alunos tem conhecimento sobre aquilo que é vivenciado em sua comunidade, e pode 

ser muito produtivo na sala de aula.  

         O alunos muitos das vezes quer mostrar sua realidade durante uma atividade escolar, 

mais nem sempre tem uma boa oportunidade para mostrar, as vezes poderia ser até uma 

atividade produtiva que acaba não tendo um bom sucesso por falta de interesse do professor 

que não avaliar a bagagem que o aluno traz de sua casa, ou não dar oportunidade ao aluno 

para mostrar o que ele quer transmitir.  

Então a nossa cultura trabalhada no Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto Toste, em 

Miracema no Estado do Rio de Janeiro teve um excelente projeto. Porque não excluímos o 

imaginário, o conhecimentos dos nossos alunos, colocamos tudo em plástica todos seus 

conteúdo que trouxeram de sua comunidade. Desenvolvendo assim o Boizolão de nossa 

escola, um projeto feito com alunos, professores, diretores, pais e metres. 

 

O Contexto da Pesquisa: Breve histórico da cidade de Santo Antônio de Pádua 

         De acordo com o IBGE (2016), A região era habitada até o século XIX, pelos índios 

puris. O início da colonização de origem portuguesa do território do município de Miracema é 

atribuída aos esforços de Ermelinda Rodrigues Pereira, primitiva proprietária das terras que 

constituem o distrito sede. Segundo a tradição, por volta de 1846, a referida senhora mandou 

erigir, no local onde atualmente existe a praça que tem seu nome, uma capela dedicada ao 

culto a Santo Antônio. Era intenção de dona Ermelinda transformar suas propriedades em 

bens de uma paróquia, que pretendia entregar, mais tarde, a um de seus filhos, de nome 

Manoel, que concluíra seus estudos em um seminário de Mariana. Prosseguindo com seu 

intento, a referida senhora doou 25 alqueires de terra, dos dois mil que possuía, para a 

formação da futura freguesia de Santo Antônio, posteriormente Santo Antônio dos Brôtos.                     
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Deve-se, a mudança de nome, ao fato de um dos sólidos esteios da capela construída por dona 

Ermelinda ter brotado, fato que a crendice popular atribuiu a um milagre, acrescentando, ao 

nome do padroeiro Santo Antônio, a designação de "dos Brotos". 

         Ainda de acordo com o IBGE (2016) O crescimento da povoação motivou, em 26 de 

janeiro de 1880, a criação do Distrito Policial de Santo Antônio dos Brotos. Assim, em 9 de 

setembro de 1881, foi criado o distrito de paz e, em 13 de abril de 1883, atendendo à 

solicitação da comunidade através da Câmara de Pádua, o governo provincial resolveu mudar 

a denominação de Santo Antônio dos Brotos para Miracema, termo originário da língua tupi-

guarani: ybira (pau, madeira); cema (brotar) e, em se tratando de eufonia da palavra, sugeriu 

Francisco Antunes Ferreira da Luz que se trocasse o Y por M. Em uma interpretação diversa, 

no entanto, o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro sustenta que "Miracema" se origina do 

tupi antigo pirásema, que significa "saída de peixe" (pirá, peixe e sema, saída). 

          Miracema tem, como municípios limítrofes: Ao Norte: Laje do Muriaé (Rio de Janeiro), 

Ao Nordeste: Itaperuna (Rio de Janeiro), Ao Sul: Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro), A 

Leste: São José de Ubá (Rio de Janeiro), A Oeste: Palma (Minas Gerais).  

        “O município de Miracema situa-se a 21° 24’50” de latitude sul e 42º11'52" de longitude 

oeste. Miracema está à margem das Rodovias Estaduais RJ-116 e RJ-200. Através da RJ-116, 

o Município liga-se à BR 356, que se une à BR-101 em Campos dos Goitacazes e à BR-116 

em Muriaé. Em direção ao sul, a RJ-116 liga Miracema a Santo Antônio de Pádua e Itaocara. 

A rodovia RJ-200 liga o município de Palma (a partir da divisa) ao distrito de Paraíso do 

Tobias. Possui uma área de 396 quilômetros quadrados de extensão e altitude média de 137 

metros acima do nível do mar (sede). 

      O relevo é acidentado em toda sua extensão, destacando-se as seguintes elevações: Pontão 

de Santo Antônio, Pico do Morro Azul, Pico de Santa Maria, Pico Ricardo Simão, Pico do 

Gavião e as serras do Sossego, da Cascata, Alto Caboré e a de Flores. A rede hidrográfica é 

representada por pequenas correntes fluviais, das quais se destacam: Ribeirão Santo Antônio e 

Ribeirão Bonito e os córregos Sobreiro; Água Limpa: Serra Nova, Liberdade, Barreirinho, 

Duas Barras, Pirineus etc. A bacia lacustre é formada pela Lagoa Preta e muitos açudes. O 

clima é tropical, com a estação chuvosa no verão e a seca no inverno. A precipitação média 

anual está em torno de 1 200 milí̃metros de chuvas, sendo junho, julho, e agosto os meses 

mais secos (média de 22,5 milímetros por mês) e novembro, dezembro e janeiro, os meses 
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mais chuvosos (média de 266,5 milímetros por mês). As temperaturas são elevadas. Os meses 

mais quentes são dezembro, janeiro e fevereiro. Os meses mais frios são também os mais 

secos – junho, julho e agosto. Os solos do município são do tipo latossolo alaranjado, 

podzólico vermelho – amarelo, hidromórficos e associação latossolo alaranjado podzólico. Na 

vegetação, predominam plantas rasteiras. As áreas de matas (Mata Atlântica) estão reduzidas 

a 9% da área do município. 

           O Município de Miracema é composto por três distritos: 1° Distrito – Miracema 

(Sede), 2º Distrito – Paraíso do Tobias, 3º Distrito – Venda das Flores, Povoado – Areias.  

            Miracema, desde os seus primórdios até o fim do século XIX, contou com intensa vida 

econômica e social, verificando-se enorme surto progressista no século XIX, época em que 

suas lavouras de café, arroz, milho e feijão abarrotavam os mercados, aos quais chegavam em 

lombos de burros, via São Fidélis, e a partir de 1883, pela Estrada de Ferro Santo Antônio de 

Pádua – Ramal Miracema. Com sua emancipação político-administrativa, Miracema 

recuperou-se da derrocada do café e foi iniciada a cultura do algodão para abastecer a fábrica 

de tecidos São Martino. Concomitantemente, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar em 

ação conjunta com a Usina Santa Rosa. Foi crescendo a cultura do arroz irrigado, juntamente 

com a pecuária leiteira, que é a principal atividade rural do município atualmente. As culturas 

de milho, feijão e café são considerados de subsistência. Entre 1830 e 1930, a região 

exportou, em café, valores superiores aos da exportação de ouro e diamantes de Minas Gerais. 

Graças ao preço do café na Europa, Miracema liderou a região em um processo de 

enriquecimento. Para a fabulosa produção cafeeira do período, foi necessária uma enorme 

quantidade de mão de obra escrava.Na década de 1930, o poder político do estado de São 

Paulo obrigou Getúlio Vargas a diminuir os cafezais do Rio de Janeiro, destruindo todas as 

lavouras existentes em Miracema. O café fornecia 80% dos recursos do município. Nas 

décadas de 1960 e 1970, seus canaviais tradicionais submergiram diante da revolução verde, 

ocorrendo uma diminuição sensível da renda do município. Por último, o arroz, que ainda 

segurava a economia, foi suplantado pela eficiência e tecnologia dos estados do Sul do Brasil 

na década de 1980. 

 

Contexto Escolar/Cultural:  
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O ciep Maria Aparecida Lima Souto Tostes, possuindo como Unidade Autônoma: 

AAE Ciep-Brizolão 267 Maria Aparecida Lima Souto Tostes, encontra-se localizado à 

Avenida Alcebíades Mendes Linhares, 540 – Bairro Cidade Alta, Miracema/RJ, CEP: 28460-

000. Telefax: (22) 3852-0941. E-mail: ciep267@yahoo.com.br. Ministrando  os seguintes 

cursos: ENSINO FUNDAMENTAL- Ato Autorizativo do Poder Público (nº, data, D.O.) 

DECRETO Nº: 17.279, de 07/02/1992, ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 

19.624, DE 11/02/1994; ENSINO MÉDIO- Ato Autorizativo do Poder Público (nº, data 

D.O.) DECRETO Nº 25.623 DE 05/10/1999 – D.O. DE 18/10/1999. NOVA EJA- Resolução 

SEEDUC/RJ N.º: 5025 DE 03/02/2014 – D.O. DE 08/02/2014 e no ano de 2017 encontra-se 

Ministrando ainda o Ensino Médio Inovador- PROEMI. Possui como Equipe Gestora: Jaraney 

Camacho Pereira (Diretor Geral), Aparecida Penha R. de Almeida Benedito (Diretor 

Adjunto), Maria Luzia Pereira de Paula (Secretário), Rosimeire Utrini Vieira (Coordenador 

Pedagógico) e Juscelino da Silva Mendes (Orientador Educacional).  

Localizado no coração de um dos maiores bolsões de pobreza do município, esta 

escola sempre teve a preocupação de ajustar tal comunidade, centro de uma realidade cruel e 

perversa, uma vez que, o estigma de que o homem é produto do meio, funciona genuinamente 

em nossa sociedade capitalista e injusta, desde que nos entendemos por cidadãos. Este ajuste 

se concebe a “duras penas”. Não é fácil provar que a miséria, os maltratos, o abandono, o 

desamor, enfim, o analfabetismo político também acontece devido a algumas mentes 

perversas, algumas atitudes monstruosas e irracionais do sistema. 

A luta travada nesta escola, escola cidadã, é uma luta diária, que não cessa. Cada aluno 

para nós dentro da escola é sinal de que nem tudo está perdido, sinal de estarmos no caminho 

certo. É fácil trabalhar de todas as maneiras numa escola, que apesar de pública, encontra-se 

bem localizada, em áreas nobres e inclusive, movimentadas pelo progresso.Nosso município 

possui algumas assim. Lá, nessas escolas, o professor não se cansa para chegar, normalmente 

o faz com auxílio de automóveis famosos e bacanas ou a alguns passos de suas casas. Na 

cidade alta não! A área é de difícil acesso, distante, bem distante do centro da cidade e, por 

conseguinte, distante da aprovação da elite.  

Para nós educadores desta realidade, um professor só deveria realmente considerar-se 

professor, depois de atuar magistralmente com a clientela dos desfavorecidos, dos 

desprovidos. Também é nosso papel, e isso nos preocupa muito mostrar para esta 

comunidade, para os alunos, que de nada adiantará construir um espírito de revolta e 

mailto:ciep267@yahoo.com.br
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indisciplina, pois assim, eles estarão correspondendo cada vez mais, ao perfil infame que lhe é 

atribuído.  

Nosso papel constante tem sido o de fazer com que nosso público-alvo cresça a partir 

de suas próprias histórias, entre fracassos, medos, rejeições e angústias, mas com a 

criatividade, o espírito crítico, a coletividade, o talento, a alegria nata, a cultura e, 

principalmente, o poder que trazem nas mãos. Não o poder corrosivo, mas o poder de 

transformação, de mudança, poder de vida.   

     Nossas histórias, hoje, na cidade alta, dariam um livro fabuloso! Aqui, pudemos auxiliar 

algumas pessoas: crianças, jovens, adultos e senhores. Para cada um deles, um traquejo, uma 

estratégia, um caminho, uma luz... Sem falsa-modéstia, inegavelmente, o CIEP 267 é o maior 

e quase único referencial para sua população circunvizinha: Nossa comunidade. 

    A área geográfica circunvizinha ao CIEP 267 é bem recente e ainda observamos muitos 

espaços que vem sendo ocupados. O bairro, antigamente denominado “Aeroporto”, teve este 

nome devido à antiga ocupação do espaço central, como aeroporto municipal. É um bairro 

extremamente carente, de pouquíssimos recursos, bairro residencial, formado por casas 

modestas e pequeninas e por alguns conjuntos residenciais, sendo alguns mais antigos e 

outros mais recentes. Na paisagem, alguns botequins, mercearias, três escolas municipais ( 

creches/ Pré-Escolas), um Centro Integral de Assistência à Família (PAIF), A Usina de 

Tratamento  Intensivo do Lixo (UTIL), 02 Igrejas Evangélicas, uma quadra poliesportiva em 

término de conclusão, uma Organização Não-Governamental, produtora de distribuidora de 

cultura ( Grupo Sócio Cultural Cara da Rua) e o prédio escolar, talvez sem margem de erro é 

o que se observa.  

A comunidade é carente como ficou entendido, são aposentados, assalariados, boias-

frias, diaristas e dependentes de Programas Sociais do Governo Federal e esta carência 

escorre para duas vertentes: a ociosidade e a arte. Deixemos a primeira de lado e falemos da 

cultura desta nossa gente: são artistas natos, alegres, empolgados e multifacetados, são 

tradicionais junto à cultura de seus ascendentes e vanguardistas quanto às tendências da 

modernidade. Povo de espírito empreendedor diante das festas ou exibições populares. 

    A parceria da escola com a comunidade é extremamente forte! A cultura negra, 

demonstrada através da Capoeira, do Maracatu, do Candomblé, do Caxambu e de algumas 

outras danças, a cultura religiosa, representada pelas ladainhas, pela Festa do Divino e pela 
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Festa dos Pretos Velhos, o folclore da Folia de Reis, do Bois-Pintadinhos, dos Mineiros-Paus 

se confronta com a cultura de uma vasta comunidade evangélica, que busca através de suas 

orações em cultos ou apresentações musicais, demonstrar a presença de um Deus vivo e feliz. 

       O esporte, referencial muito especial a todo e qualquer jovem, é representado pelo 

“futebol” que utiliza o espaço físico da escola ( quadra de esporte coberta) na organização de 

vários times que se confrontam. 

Nessa perspectiva, a ideia do Boizolão, surgiu com o objetivo de valorizar as 

relevantes manifestações culturais existentes na comunidade, onde a escola está inserida, uma 

vez que a comunidade é rica em manifestações folclóricas como: escola de samba, blocos 

carnavalescos, folia de reis, capoeira, caxambu, candomblé e, principalmente, boi pintadinho 

e mineiro pau, que foram os escolhidos para o projeto, que fora criado pela Secretaria de 

Estado de Educação em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura no ano de 2004/2005, 

como uma Mostra das Escolas de Horário Integral do Estado do Rio de Janeiro em cuja 

primeira Apresentação se deu no Metrô, no Largo da Carioca, na Cidade do Rio de Janeiro. E, 

sendo assim, os aspectos da cultura popular de Miracema que foram utilizados no projeto, são 

as manifestações folclóricas e, em especial o Boi Pintadinho e o Mineiro Pau. Sendo assim, os 

critérios de escolha dos alunos para o projeto, se deram a partir do interesse dos mesmos com 

os aspectos da cultura local e sendo assim, houve a participação de cerca de 75% de alunos 

matriculados na escola na época, e sendo assim pode-se afirmar que todos os alunos 

participaram. E, como importância das manifestações culturais na educação das crianças do 

CIEP naquele momento, pode-se citar o interesse nos estudos e a melhoria do IDEB da Escola 

que naquela época ocupou o primeiro lugar no contexto das Escolas Estaduais do noroeste 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Onde se percebeu ainda um envolvimento e uma 

relação melhor entre a escola e a comunidade.  

 

3.2 -O PROJETO: 

 
animador cultural: Jorge Xavier da silva 

Boizolão Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto Toste 
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Objetivo geral: criar na unidade escolar, um projeto de cultura popular, capacitado para 

representar a escola na mostra cultural das escolas no horário integral realizado pela secretaria 

de educação do estado rio de janeiro. 

Justificativa: através de pesquisa realizada na unidade escolar foi escolhida a manifestação 

popular boi pintadinho e mineiro pau, por ser uma manifestação muito frequente no carnaval 

de Miracema, nesta manifestação participam alunos e familiares desta unidade escolar. 

O que é o boi pintadinho e mineiro pau? 

Assim como varias região do Brasil, o boi pintadinho e mais uma variação do bomba meu boi 

ou boi bumba, folguedo do norte e nordeste do brasil. Esses grupos são criados por familiares 

e amigos de bairro próximo, geralmente todo conhecimento são passados pelos mais antigos 

moradores da cidades que são conhecidos como mestres. Esses grupos são formados no 

mínimo por 50 componentes, que são divididos em alas, o trabalho artesanal e muito 

praticado na fabricação e confecções de personagens e fantasias do grupo este trabalho 

geralmente e feito no fundo do quintal das casas, são considerados personagens nesta. 

 

 

             HISTÓRICO DO BOI PINTADINHO 

 

         Folguedos envolvendo a figura do boi são comuns em várias partes do Brasil, 

começando pela Amazônia com o famoso e rico "Boi Bumbá" da Ilha de Parintins; no 

Maranhão, o "Bumba Meu Boi"; no Piauí, o "Boi Pirilampo"; no Sul, em Santa Catarina , o 

"Boi de Melão"; no Norte do Espírito Santo, o "Reis de Boi" e no Sul, o nosso "Boi 

Pintadinho". 

       Assinala-se uma semelhança com o Bumba-meu-boi do norte do país, como uma versão 

migratória e só Deus sabe como veio parar nessas regiões do sul. O Boi Pintadinho entrou no 

Espírito Santo pelo sul, vindo do Estado do Rio de Janeiro, por Bom Jesus do Sul, 

expandindo-se por Guaçuí, Alegre, São José do Calçado, Apiacá e outros municípios 

próximos, naturalmente, como sempre ocorre, recebendo as influências locais. A apresentação 

era, geralmente, no mês de Junho, na época das Festas de São João, ou nas festas de São 

Sebastião, no mês de janeiro, porém, ultimamente aderiu aos folguedos carnavalescos. Muqui 

é o único lugar do Brasil onde no Carnaval se comemora com o "Boi Pìntadinho", não se vê 

mais os Bailes de Salão.  

       Conforme veredito do povo local, o primeiro Boi de Muqui surgiu na década de 1940, na 

Rua do Sovaco, no Bairro Boa Esperança. Chamava-se "Boi do Cafunço" que começou a 

competir com o "Boi do Bijoca" no primeiro carnaval de que se tem notícia. Hoje Muqui já 

conta com quase 20 grupos adultos e infantis que não só se apresentam durante o Carnaval 
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como também quando são convidados em eventos paralelos durante o ano. 

       Mestre Renato Pacheco , estudioso de nosso folclore, estudou o Boi Pintadinho, 

incluindo-o no Ciclo do Boi, relacionado com o desenvolvimento da pecuária desde os 

primeiros dias da colonização do Brasil. Isso por um lado se deve ao fato da relação amistosa 

dos seres humanos com o boi, que representa saúde, fartura e alegria, oferecendo-nos 

alimento e vestimenta, aparecendo assim como motivo para festas, imprimindo sempre cunho 

lúdico e religioso aos folguedos populares. 

       É uma manifestação popular aplaudida pelo povo que se diverte com as evoluções do 

Boi, com os vaqueiros em seus cavalos e crianças e adultos em suas mulinhas , desfilando um 

a um pela rua principal fechada por duas grandes porteiras, competindo entre si. O "Boi do 

Sumidouro" além do Boi e de suas mulinhas traz todos os anos os altíssimos bonecões com 

motivos sempre diferentes que se balançam ao ritmo contagiante das baterias. Da. Lilica, 

esposa de Manoel de Freitas Lima, se esmera anualmente preparando as fantasias, recheando 

enormes e longas cobras com areia que saracoteiam pela avenida tirando o fôlego dos 

espectadores. 

       Seu batuque é contagiante sob animada queima de fogos, a cada bloco que passa, cada 

um representando um bairro ou fazenda, com nome, cores, alegorias e fantasias próprias.  

      Os "times" passam o ano inteiro preparando novas roupas e capas para os Bois e 

ensaiando as evoluções cada qual com sua " Espadeira ", a madrinha que vai à frente do Boi. 

Mesmo as equipes mais simples se esmeram e todos superam o show do ano anterior. As 

fantasias não se repetem, embora mantendo a cor típica do grupo e algumas características 

marcantes de cada equipe. 

     A ordem de entrada na " Porteira do Boi " é por sorteio e os desfiles continuam entrando 

na avenida até as 4 da manhã na presença de uma animada platéia, que por dia passa dos 

milhares, que muitas vezes sai da cama para apreciar o Boi de sua preferência. Os Bois são a 

diversão da criançada, pois eles fogem às pressas quando os Bois correm em sua direção, 

como manda o folclore. Pairam no ar várias indagações dessa apresentação tão singular, de 

como se originou, de onde saiu e, sobretudo, porque se mantém e atravessa gerações.  

     Nos últimos anos, criou-se a versão feminina do Boi com um bloco totalmente formado 

por mulheres, vestidas em tons de rosa-choque, que acompanham a Vaca Mocha , uma 

simpática vaquinha (bem perua!) cor-de-rosa. Com a migração da população, de turistas e de 

milhares de visitantes, como na Folia de Reis, o Município gera emprego e renda, mais uma 

vez abrilhantando suas tradições ao sediar a Cultura Popular do sul do Estado. Parabéns, 

Muqui, Cidade Menina! 

 

manifestação: 

 o boi pintadinho, 

 a mulinha, 
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 a boneca ( nega maluca), 

 a Jaguará. 

Algum grupo introduz outros personagens, todos são feitos de materiais retirada da natureza 

como: 

 Bambu, 

 Sito, 

 Outras fibras vegetais. 

 Também são usadas nessas produções 

 Corda, 

 Arame e pano, 

 Principalmente cabeças seca de animais ( cabeça de boi, de cavalo, de cabra, e 

cachorro). 

 Durante as apresentações são entoadas: 

cantigas populares, que foram repassadas através de gerações: 

 exemplo:  

Fui lá na campina 

Buscar meu boi 

A boiada todas junta 

      Ramalhete aonde foi 

Instrumento:  

 Sanfona 

 Violão 

 Cavaquinho 

 Flauta de bambu 

 Tambores 

 Triângulos 

É algum instrumento musical usadas nestas manifestações.  

O mineiro pau e uma dança na qual seus participante dançam fazendo coreografia com torete 

de madeira. 

Também é uma manifestação oriunda do norte do brasil, em Miracema essas duas 

manifestação se mistura formando assim o boi pintainho e mineiro pau. 

Objetivo específico: 
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• organizar um espaço onde serão desenvolvidas oficinas palestras produção e ensaio do 

grupo. 

• Fornecer aos participantes do projeto fundamentos capazes de produzir conhecimento para  

todos 

• valorizar uma as maiores manifestações de cultura popular do nosso município 

• oportunizar conhecimento e participação para todos interessados 

• desenvolver junto com a equipe pedagógica estratégia que possa colaborar no aprendizado 

do aluno. 

 

Metodologia as atividades serão repassadas através de : 

• pesquisas 

• entrevistas 

• palestras 

• oficinas 

• ensaio (sempre comandados por um instrutor especifico) 

• a presença dos mestres e foliões da comunidade será fundamental, para que possa repassar 

seus conhecimentos ao grupo 

Publico alvo podem participar: 

• alunos 

• professores 

• funcionários 

• familiares da comunidade escolar. 

Resultado final: 

• curto prazo. Apresentação e divulgação do projeto mais a formação do grupo de interesse. 

• Médio prazo: ensaios, oficinas. 

• Longo prazo: apresentações. 

 

 

 

3.3 - QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELO DIRETOR DO PROJETO:   
 

1) Como surgiu a ideia do Boizolão? 

R: Criar no CIEP 267 um projeto de cultura popular, capacitado para representar a escola, nos 
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mostra a cultura as  escolas de horário integral, realizada pela secretaria de educação. 

2) Que aspectos da cultura popular de Miracema foram utilizados no projeto? 

R: a manifestação escolhida do Boi Pintadinho e mineiro pau, por ser umas das mais 

frequentes no carnaval de Miracema e muito destes grupos são da comunidade ao entorno do 

CIEP 267, e nestes grupos participam junto com seus familiares muitos alunos da escola. 

3) Quais os critérios de escolha dos alunos para o projeto? Todos os alunos participaram? 

Houve desinteresse? Por quê? 

R: O projeto foi oferecido para todos os alunos da escola através de grupo de interesse onde 

todos se integraram mutuamente, excluindo alguns de cunho religiões. 

4) Qual a importância das manifestações culturais na educação das crianças do CIEP naquele 

momento? 

R: Atrair os alunos para a escola, uma vez que essa manifestação esta incutida nas famílias e 

perpassa gerações, assim sendo, os mesmos receberiam uma educação que vive de encontro a 

sua realidade, e complementassem a sua bagagem cultural, para que não se perdesse como o 

tempo. 

 5) Pro senhor, houve alguma mudança nos alunos após o projeto? (Aprendizado, disciplina, 

participação, etc.) 

R: Com Certeza. A mudança foi visível, pois sentiam se partem da educação, pessoas 

atualmente é não menos expectadores de uma aprendizagem imposta. Como resultado maior 

interesse pelas aulas e disciplinas no ambiente escolar. 

 6) E a relação entre a escola e a comunidade? 

  R: A relação escola e comunidade são baseadas no respeito mútuo, e aceitação as diferenças, 

onde a presenças dos mestres e foliões são fatores marcantes para que o projeto aconteça. 
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                               CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

o principal motivo pela qual escolhi esse tema, foi pela experiência vivenciada na escola ciep 

267 Maria Aparecida Lima Souto Toste de Miracema, que teve seu inicio em 2004 o ciep 267 

colocou em pratica o projeto boizolão, que foi tirada da cultura da comunidade onde a escola 

está inserida. a escola passou a trabalhar com o ensino fundamental a cultura viva da 

comunidade, os alunos confeccionava seus próprios instrumentos para o projeto da escola, a 

cultura não era trabalhada só em sala de aula, mas também era trabalhado fora da escola, o 

boizolão muitas das vezes era convidado para fazer evento escolares e etc. através do nosso 

projeto boizolão, foram surgindo outros projeto como folia de reis, mineiro pau e jongo. 

o objetivo desse projeto e mostrar a importância de trabalhar com os alunos a cultura de sua 

comunidade e da sua família, portanto sabemos que a cultura esta ativa na vida do aluno, e 

com isso a escola deve saber como trabalhar com a multicultura que os alunos trazem como 

bagagem, esta pesquisa busca em sua abordagem focalizar a importância da cultura na escola. 

Podemos dizer que o projeto teve muitos pontos positivos, muitos alunos aprenderam como se 

comportar em meio de uma sociedade diferente da sua realidade, também podemos dizer que 

passaram a se interessar mais pelas atividade nas sala de aulas, como lindar com as diferenças, 

e descobrindo suas própria identidade. 
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	         Trabalhar o ensino através de atividade que estimula o conhecimento sobre o folclore brasileiro e a cultura popular é uma prática pedagógica presente em nossa comunidade.
	         Na escola Ciep 267 Maria Aparecida Lima Souto Toste, em Miracema, atividade lúdica, que trabalhavam a criatividade que ativa a imaginação dos alunos são utilizadas com objetivo de compreender a historia da nossa cultura localizada na comunidade onde se encontra a escola.
	        Dessa forma os alunos se identificam com seus personagens apresentados e se sentem parte daquela realidade.  É o que chamamos de “imaginário social” ou “comunidade imaginária”, presentes na cultura de um povo. Esses termos tratam da forma como as histórias são contadas, ou seja, como elas são imaginadas. Ao unir passado e presente, esses discursos são rapidamente transmitidos para as gerações futuras.



