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Resumo 
Considerando a importância das artes e da cultura no desenvolvimento dos corpos discente e 

docente e desejando promover a evolução e o engajamento dos seres humanos, professores da 

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, campus de Ourinhos, Brasil, desenvolvem um 

projeto que trata da relação Curso Superior-artes-cultura. Esses profissionais propõem um 

entendimento para essa conexão que ultrapassa a tradicional disseminação dos conhecimentos 

ecléticos e alcança a difusão cultural. Assim, organizam nos intervalos de aulas, no pátio da 
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faculdade, pequenos eventos e/ou produções artísticas e culturais, que são previamente anunciados 

e obedecem a um calendário definido pelos autores do projeto.  Na concepção de Curso Superior 

que os mobiliza, a relação com o novo e o belo aguça os sentidos dos seres humanos e passa a ser 

encarada como a oxigenação necessária à vida acadêmica. Neste sentido, o projeto acompanha a 

evolução das atividades e os efeitos delas na transformação da vida universitária. 

 

 

Abstract 
Considering the importance of arts and culture in the development of students and faculty 

and desiring to promote the growth and engagement of human beings, professors of Faculdade de 

Tecnologia do Estado de São Paulo, Ourinhos campus, Brazil, develop a project that addresses 

the relationship between college degree, arts and culture. These professionals propose an 

understanding for that connection that goes beyond traditional dissemination of eclectic knowledge 

and reaches cultural diffusion. Therefore, they organize small events and / or artistic and cultural 

output in the courtyard of the college, during the breaks, that are announced in advance and follow 

a schedule defined by the authors of the project. According to their thought about higher education, 

the relationship with the new and the beauty sharpens the senses of human beings and it is seen as 

the oxygen that is needed for academic life. In this sense, the project goes with the development of 

activities and their effects on the transformation of university life. 

 

 

Introdução 
As FATECs  (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) são instituições públicas 

de Ensino Superior pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

(CEETEPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. É uma das quatro instituições estaduais de 

educação superior mantidas pelo Governo do Estado de São Paulo no Brasil, junto com a 

Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a 

Universidade Estadual Paulista (Unesp). 

As FATECs são importantes instituições brasileiras de Ensino Superior, sendo pioneiras na 

graduação de tecnólogos. Elas estão localizadas em diversas cidades paulistas, com cinco campi na 

capital e cinquenta e uma unidades na Grande São Paulo, interior e litoral do Brasil. 

A Faculdade de Tecnologia de Ourinhos é uma das unidades dessa instituição pública do 

Governo do Estado de São Paulo, que iniciou suas atividades em 1991, com o curso de 

Processamento de Dados. Atualmente, a Fatec-Ourinhos oferece quatro cursos superiores de 

Tecnologia, devidamente autorizados e reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação de São 
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Paulo, são eles: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Segurança 

da Informação. Nesses cursos frequentam  aproximadamente mil alunos, que se deslocam de várias 

regiões do estado e do país, buscando um ensino reconhecido por sua qualidade e pelo destaque 

que seus alunos egressos tem nas organizações que os empregam. 

Os alunos que estudam nas Fatecs de acordo com os dados do Relatório Socioeconômico 

desenvolvido pela FAT (Fundação de Apoio a Tecnologia, 2013), na sua maioria são jovens, de 18 

a 23 anos, dos sexos masculinos e solteiros, com renda familiar de até cinco salários mínimos e já 

chegaram a instituição com o desejo de frequentar futuramente uma pós-graduação ou um MBA.  

Os alunos que frequentam um curso superior enfrentam mudanças direcionadas ao 

aprimoramento do indivíduo, que de acordo com Zabalza (2004) estão existindo numa sociedade 

do conhecimento e da competitividade, que levam esses alunos a perceberem a universidade 

também como um bem econômico, que permitirá no futuro, ao término desses cursos um grau de 

autonomia financeira. 

Os alunos das Fatecs na sua grande maioria, são alunos trabalhadores, que buscam em sua 

formação um preparo adequado para melhorar suas participações no mercado de trabalho, 

buscando essa autonomia financeira, estão muitas vezes afastados de apresentações e eventos 

culturais e de artes em função do trabalho, do tempo e inclusive da questão econômica. 

As artes vêm sendo utilizadas como meio de alcançar mudanças significativas em vários 

setores da sociedade. . Elas são vistas e sentidas de formas diferentes para cada pessoa. Para muitos 

é associada ao belo. Vários são os jovens que tem relatado experiências de êxito na utilização das 

artes como elemento transformador da vida. 

Na Educação Superior, as artes podem auxiliar os jovens em suas formas de ser, levando-os 

a serem mais criativos, mais a envolvidos com seus semelhantes e principalmente mais produtivos. 

Portanto, envolver artes, cultura no ambiente escolar é algo impactante.  

 

 

Desenvolvimento  
Os desafios atuais da sociedade, segundo Rodrigues e Lück (2001), exigem profissionais 

com qualificações cada vez mais elevadas, aumentando a responsabilidade das universidades na 

formação de seus alunos, buscando alternativas de novos conhecimentos para que esses alunos 

melhorem suas condições no mundo do trabalho. 

Um aprendizado que envolva conhecimentos mais gerais, uma formação mais arrojada que 

permita a valorização do ser humano como um todo deve pautar o ensino na graduação. (Cerchiari; 

Caetano e Faccenda, 2005). 
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Para Arroyo (2009), a prática educacional no momento requer um ensino aberto para novos 

valores e significados, com um ato de criação de sentidos para aqueles que aprendem uma 

profissão. 

Rodrigues e Luck (2001), afirmam que a formação universitária “exige o compromisso com 

a produção de novos conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de adaptar-se a 

mudanças.” Esses novos conhecimentos devem envolver cultura e arte, que impõe no Ensino 

Superior um resignificado ao ato de ensinar e aprender. 

É no campo da educação que encontramos uma crença na perspectiva da resignificação do 

ensinar, pois o ensino da graduação deve formar profissionais capacitados para uma era de 

imprevisíveis mudanças, é um ato de criação de possibilidades para a construção do conhecimento. 

(Althaus, 2004). 

Para Freire (1996), aprender não é meramente repetir a lição dada e sim construir, 

reconstruir, mudar. Assim, o ensino permite uma prática pedagógica criativa e reflexiva que 

envolve outras práticas que permite inclusive compartilhar e exprimir afetividade. (Veiga, 2006). 

As práticas culturais e sociais, as apresentações de arte e cultura incorporadas em uma 

instituição de Ensino Superior acrescentam fatores significativos na vida cotidiana dos 

universitários. Tendo uma representatividade fundamental como fenômeno social, movimentando 

esses universitários, tornando-os mais conscientes, voltados aos valores humanistas e éticos mais 

reforçados, onde expressam seus sentimentos e emoções, podendo desenvolver a compreensão e a 

transformação da realidade educativa que os envolvem. 

Através destas manifestações socioculturais, cujas tendências transformadoras podem 

contribuir significativamente para integrar o meio acadêmico, pode-se ter uma visão mais ampla 

para entender e compreender este compartilhar dos alunos que são fundamentais para os 

acontecimentos da sociedade contemporânea, dando significado à real função de educador. 

Zabalza (2004) esclarece que os educadores universitários devem estar interligados com seus 

educandos, para que no ensino ocorra um diálogo participativo e democrático e consequentemente 

resulte em desenvolvimento pessoal desses universitários para sua formação. 

Essa interligação pode possibilitar ao aluno o encontro com ações que inscrevam diferentes 

modos de subjetivação, permitindo que reinventem diariamente diferentes formas de serem 

sujeitos, se posicionando frente a sua própria história e vida. (Guerra; Moreira e Romagnoli, 2005). 

Um outro olhar se propõem ao espaço universitário, a abertura de um espaço que deve 

proporcionar satisfação, desenvolvimento pessoal e social, o desfrutar de vivências cujos valores 

podem favorecer o desenvolvimento integral do aluno universitário através da cultura e da arte. 

Baseado no exposto acima se propôs pela autora do artigo e seus colaboradores à direção da 

Fatec-Ourinhos, um projeto intitulado “Virada Fatecana” cujo objetivo geral é: proporcionar a 

comunidade de alunos universitários da Fatec-Ourinhos um contato mais próximo com as artes e a 
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cultura. Como objetivo específico tem-se: organizar apresentações e eventos nos horários de 

intervalo de aulas, de artistas ou grupos de representações artísticas e culturais, uma vez por mês; 

grupos esses de dentro e de fora da comunidade universitária.  

Essas apresentações e eventos de artes e cultura acontecem no pátio da instituição e na 

quadra poliesportiva, são apresentações de alunos, professores, artistas ou grupos de representações 

artísticas e culturais, da cidade e da região que são previamente anunciadas e obedecem a um 

calendário definido pela autora do projeto e seus colaboradores. 

Danças, músicas, poesias, peças teatrais, nos mais variados estilos fazem parte da “Virada 

Fatecana”, artistas locais e regionais, professores, funcionários e alunos da instituição são os atores 

e autores dos espetáculos participando das apresentações que levam aplausos e grandes emoções 

aos presentes, num espaço de acolhimento e de aconchego. 

 

 

Conclusões 
As atividades do projeto que teve início em 2010 ocorrem com grande sucesso e produzem o 

envolvimento dos alunos nas atividades, respectivamente ratificando suas participações ativas, 

possibilitando novas experiências e vivências, representando para os alunos novas formas de 

socialização, estabelecendo envolvimentos interpessoais, onde o tempo livre dos intervalos de aulas 

não está ocupado apenas com as tarefas de estudos e sim com “situações agradáveis, com 

atividades que efetivamente divirtam e contribuam para o desenvolvimento pessoal” (Camargo, 

1998, p.33). 

Os resultados das apresentações propostas no projeto “Virada Fatecana” são extremamente 

positivas e motivadoras, proporcionando um bem estar geral na instituição quando acontecem as 

atividades. 

É interessante destacar que aas participações de professores, funcionários e alunos nos 

eventos, principalmente em apresentações de canto e dança, tem tido um aumento significativo ao 

longo dos anos de duração do projeto. 

As principais sugestões de mudanças para o projeto são no âmbito de sua frequência, 

referem-se  a ampliação das atividades para mais dias e horários. Através dessa percepção, nota-se 

a valorização do espaço universitário para atividades culturais e de artes, sendo estes elementos 

fundamentais para a resignificação do aprender e ensinar no Ensino Superior. 

Portanto, torna-se essencial que os espaços universitários favoreçam novas vivencias, 

trazendo ganhos para a qualidade de vida tanto do corpo discente como do corpo docente das 

instituições. 
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Novas atividades deverão ser propostas para a continuidade do projeto, tornando-se 

preemente a relação de resignificação do ensinar à vida acadêmica dos universitários da Fatec- 

Ourinhos, promovendo assim a evolução e o engajamento dos seres humanos. 
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